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Birinci hakkın yaşamak, 

ilk öd~vin yaşatmaktır. 

Milli Şefimiz dün !ehir İpodromunu şereflendire -
rek sonbahar at yarışlarının beşincisini seyretmitlerdir. 
Resmimiz, Milli Şef'le Sayın Bayan lnönü'yü Şeref tri -
bününde yarışları takip buyururlarken gösteriyor. 

'.-::::::::::=============================================~ 

/) J B. Ruzvelt bugün 
avanın ruhu bir mesaj yollayıp 

l'ardımda 

cleği/dir 

deniz silahlanmisma dair 
tafsilôt verecek 

Va,ş!ngton, 26 a.a. - (United Press) 
Reis Ruzvelt deniz zUnil milnru;ebetlyle 
yarın millete hitaben ncııredecc,ı:i ıneııajı 

hnzırlamıyn başlamıııtır. Mr. Ruzvclt'in 
bu mesajda deniz slltıhlanması hakkında 
dikkate değer tafsllflt vereceği sanılmak
tadır. 

Ayan hariciye komisyonu, ticaret va -
purlarının slla.b.landınlmaııı hakkındaki 

Jtıy!ha;>,, bu vapurların her nereye olursa 
olsun seyahatlerine imk~n verecek şekilde 

C Sonu J üncü sayfada ] 

Sulhu korumak İ(İn yapılan 

görüımeler akim kalmadık(a 

Japonya 
Uzak - doğu' da 

harekete 
geçmiyecek 

Kalküta, 26 a.a. - Japonya baskonsolo
su Okazakl, Bombay'a hareket etmezden e
vet &u beyanatta bulunmuştur. 

Gazetelerin verdif;ı son haberler hlltıfı
na, Uzak sar:..ta harp çıkmıyaeağından ta
mamı~·le eminim. Japonya Ue Hindistan a
rasında bir anlaı>ma lmzalanacaf:ını ve bu 
anlaşplanın her iki memleketin ticari münn 
sebctlerlnln yeniden başlamasını temin e -
dcceğinl ümit eylemekteylm. 

Japonya Birmanya yoluna 
taarruz edecek mi ? 

Şanghay, 26 a.a. - Japonya'nın 
Birmanya yoluna taarruz etmeık için 
Tonkin ve Yunnan hududuna kıta
lar tabşit ettiğine dair Singapur'
dan gelen haberler Şanghay'da te -
yid edilmemektedir. Bitaraf müşa
hitler, uzak kaynaklar tarafından 
bıir çok defalar bildirilen ve hiç bir 
zaman teşebbüs edilmemiş olan böy
le bir hareketi hakikate aykırı bulu
yorlar. 

Yunnan eyaleti çok sarp araziye 
maliktir ve muvasale yollarından ta
mamiyle mahrumdur. 

Bununla beraber bazılarının fik
rine göre Japonya bir politika ma
nevarsı ile Yunnıan'ı işgal edebilir. 
Yunnan eyaleti valisi general Long
yumu Çunkingden ayırmak için esa· 
sen uzun zamandan beri faaliyet sar 
fedilmektedir. İyi haber ıalan mah
fillere göre son günlerde bu hususa 
dair .Kanton'da görüşmeler yapıl

mıştır. Çan - Kay - Şek tarafından 

takibedilen mukavemet siyasetinde 
general Longyum'un hareket hattı 

fım<liye kadar tam bir sadakat olmuş 
tur. Faıkat bu sadakatin muhafaza e
dileceğini kati bir emniyetle söyle
mek mümkündür. 
Yunnan'ın ihaneti, Çunking için 

dehşetli bir darbe olacaktır. Çünkü 
bu har'eket Binmanya f(llunu kapa
yacak ve japonlara çin mukavemeti
nin temelin~ teşkil eden zen~in Ze-
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BERLİN'E GÖRE 

DONETZ 
havzasının 

işgali 

ilerliyor 
Hava kuvetleri 

Cephede ıiddelli 

hücumlar yaphlar 

Falih Rıfkı :ATAY 

'- lia.rkof'la beraber yeni bir harp 
~tk"Yi nıerkezi Rusya'nın elinden 
'tı. Kınm tecridedilmiştir. Al
)' " ordulan Moskova ve Kafkas
•je_ kapılarında dövüşüyor. Tass 
ttrl\gının ve Pravda gazetesinin 
he.rek Moskova, gerek Rostof mu
l'ıtıdebelerine dair haber ve yazıla
~et a hissolunur bir bedbinlik var. 
•ltıroı ve donanma ciddi tehlike 
dt tıtadır. Acaba bu kış mevsimin
dt?\ il ktnanlnr Rusya'yı Karadeniz
~ta Ovtnağa ve petrol yollarını 
d,l'~ie muvaffak olacaklar mı
~· h erçi Sovyetler takatlerinin 
lltı .~ddine kadar dövÜ§ecekler, 
ltrd~utareke, ne de sulh istiyecek
l~i~~· Fakat bunca sanayi merkez
>trlll ett, Ukrayna'nm pek zengin 
~r tı ve yerüstü kaynaklarından 
bıt ~· Kafkasya'yı da kaybetmek, 
'ııti ukavemetin ehemiyetini pek 

Sonbahar at yarışlarının 
beşincisi çok güzel oldu 

{ Dün çıkarılan alman resmi tebliğine gö
re Donetz havzasının ışgaline devam e -
dilmektedır. Doğu cephesınin başka ke -
sim/erindeki harekat da devam etmiştir. 

Alman hava kuvetlerıne mensup kuvetlı 
teşkiller Donctz'le Don arasında, Moskova 
muharebe sahnesinde ve Voşof"un doğu -
sunda bulunan düşman kıtalariyle müstah
kem mevzilerine ve kollarına şiddetli hü
cumlarda bulunmuşlardır. Moskova'ya ya
pılan gece hücumla11 esnasında Kremlin 
üzrrine bombalar atılmıştır. Alman kay -
mık/arından gelen diğer haberler aşağı -
dadır. } 

~ 1 düşürür. ;i d~'Ya'da her ~ki ordu, ancak es· 
lll?ı'-~ıı b~uharebelerinde tesadüf o
~l?ll ır kıyarlıkla vuru~uyor. Ra-
'l'ıbllrdan fÜphe ebek bile, rus 

"ıt~. "f'rnı harta üstünde görebiliyo
l!.llla. &.tat bu muharebelerde eski 

\ı?\i.i b' udretinin ne kadar düştü
;\ı?\ d 1hnediğimiz gibi, Kızılordu
'" k a hu muharebelerden ne ka

~tl?\j u,,et arttırdığını tahmin bile 
1l'ibi ~Oruz. Taarruz ve müdafaa 

:••t : 1 kadar çetindirler. Bazan 
t Hıiırı e gün ölçülerinin haftaları 
ı~'~ a tesadüf edilmiştir. Alman 
dr, hhu bir yerde kesilip durabi
~~. ~ ~t sürebilir; rua müdafaası 
1: 1111' u tnıyan bir zamanda çöke
l~~ 'hr~?ut bizi, mucize denebile
~r. )>il] ıseler kar§ısında bırakabi-
)~dıt' .. llız şurası var ki eğer Kızıl-

ı "U?t g '} . d ''h" ) tl'ıerk erı erın e mu ım !Wlna-
~ '"drtrıı ezleri yoksa Anglo-Sakson 
llt~diıı· arından, ilkbahara kadar 
., d\ılıı.; toparlıyacak olan alman 
~~et ıııa kar§ı ciddi bir muka
~\ıcj~e:.cphesi vücuda getirmek 
lı~taj 1 I beklenemez. Hele petrol 
b~~ !:re a rnan ordularının İ§oli al
•· il~ Çecck olursa, ruıı durumu 
"" .. rr b' ~ ır buhran safhasına gi-

1 .i.iıu 
l~lld tı Rusva tarihi, 1941 te•rin-
~l'L e O)d w y 

lqll?t ~gu kadu korkulu bir 
Reçınniş değildi!'. Bu imti-
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f:' Q/ih R ---............. ""'\ 
tıe ~ ılkı Atay, Akdeniz ı 

c:..ı:e b "'l • ı 
'>ıQciq b 0 ge&ınde bir dolaf-

c"ı" wulı.ınmu§tur. Bu yol
Cii,.,.,_h t:ı.ı.nun intıbalarını 

tırıyet Bayramından 
, •onrQ neşredeceğiz. 
~...... J . . . .. .... . ...... . . . . ' ....... _.,.-

ikili tayların handikapını 

Sonbahar at yarışlarının beşincisi 
dün çok kalabalık bir seyirci toplulu
ğu önünde şehir ipodromunda yapıl
mıştır. Mi11i Şefimiz de yarış yerini 
şereflendirmişler koşuları sonuna ka
dar dikkatle seyretmişlerdir. Yarışla
rın hemen hemen hepsi çok heyecan
lı olmuş, bunlar içinden hele ikinci 
koşuyu çoktanberi görmediğimiz gi
bi beş altı tay toplu bir halde baş ba
şa bitirmişlerdir. Müşterek bahis de 
fena değildi. 

Birinci kofu : 

Ateş koşusu idi. Üç yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış yerli yarım kan İn
giliz erkek ve dişi taylar içindi. Ka
zananlara verilecek para 190 lira ko
şunun uzunlu::Yu 1600 metre idi. 

Alişah 

• 

kazandı *** Berlin, 26 a.a. - Bu dakikaya kadar alı-
nan haberlere göre, 25 Ukteşrlnde şark cep
hesinin cenup bölgesindeki şiddetli hava mu 
har<'belerlnde 16 SO\"YCt tayynresl dUşfırUl
mUştür. Alman snvaş tayyareleri, bundan 
başka, blrtok tayyareyi .de yerde tahrip 
eylemiştir. Müteaddit tren de tahrip edil
miş ve Rostof'tan kalkan mühim bir de
miryolunda münaknllı.t lnkıtaa uğratıl -
mıstır. 

Alman - Fin anla§ması 
Berlin, 26 a.a. - D.N.B. alman ve 

fin heyetleri arasında 23 ilkteşrinle 
25 ilkteşrin arasında Helsinki'de ce -
reyan eden müzakereler esnasında iki 
memleket arasındaki ticaret müba -
deleleri ve tediyat meseleleri hakkın
da mutabakat hasıl olarak 24 mart 
1934 tarihli anlaşma 1942 yılı sonu • 
na kadar uzatılmıştır. • 

Lizbon Elçi 1 iği miz Koşu normal oldu. Ve Atlıspor ku
lübünün Sekban ismindeki tayi k,oşu
yu üç boy ara ile ve kolavlıkla kazan
dı. Fazlı Kocagüney'in Gül'ü ikinci, 
üç boy gerisinden Cemal Dönmez'in 
Sevinc'i üçüncü oldu. Zaman 1,55 da-

[ Sonu 2 inci sayfada J 
Müşterek bahiı giıesine 

giderken programı tetkik 

Llzbon eıcıııı::ıne KopenhaK elcisi B. Şev
ket Fuat Keçeci tayin edllımlstlr. Llzbon el -
<:lllki vaı.ifesl şimdiye kadar memuriyetine 
ıınve olarak Mad?'lt eıcımız tararından &'Ö • 

rlllmekte idi. 
Taytn :vüksek taıd!ka !ktlran ebnlrt1r. 

(a.a.) 

ikinci koıu nihayete ererken 

İngiliz 
Fransız Somalisini 

işgale başladılar 
Vlchy, 26 a.n. - Unlted Press : 

~ ~1üstemleke nazırı, ClbuU"dekl fransız 
'1 kuvctlerlnln, fransız Somal!slni işgale 

~Mtı;f1· başlıyan Brltanya kıtalanna mukavemet 
1 ettiğini teyit eylemiştir. 

"'** Viehy, 26 a.a. - (Ofi - Havsa': Somali 
vft.lisi Taeurah isikametınde fransız top
rRklarına akın yapan İng111z - de Gaulle 
ke§lf mUfrezelerlnln hızla Afzoi istika -
metinde §imale doğru çeklldiklerlni bil
dirmtıtir • 

Alman askerlerini taşıyan bir 
tayyare 

1 Münakalat Vekili geliyor 
İstanbul, 26 (Teldonla) - llhinnkallı.t 

\·ekm Cevdet Kerim lncedayı Bandınna l'O • 

lu lle eehrlmlze ı:elmlstlr. \'ekli, yarın eehr!
r.:ılzde vekllllıte baitlı tesislerde lnc('lcmeler -
de bulunncak ve a~a Anknra'ya do · 
ncccktlr. 

1 MOSKOVA'YA GÖRE 

ROSTOFJ 
alman 
tehdidi 
altında 

Pravda 'ya göre · 

1 
Cenupta durum kaygı 

verici mahiyettedir 
Londrn, 26 a.a Ro:vter n•ansınıTJ Kut• 

blsertekt muhnb\rl b ld1ı1~or 

Günlerdenb<!r! Kır :n ın ytı'u olan Pere

koıı berzahında lk nrl b~wuk mc ı1nn muha· 
<Sonu 3 n u sa fada) 

lngiltcre'nin Akdeniz.'d eki büyük zırhlılarından 
birinde aıke rler talimde 

lngiltere'nin Akdeniz 
Donanması BQ§kumandanı 

Amiral Cunningham 

AKDENİZ'DE 

İtalyan 

filosunun 
durumu 

İtalyanlar Akdeniz'e 

hôkim olabilirler mi ? 

Amiral Cunningham' m beyanafl 
Londra. 26 a.a. - Royter'in Ak

deniz İngiliz donanması nezdinde , .. 
kı hususi muhabiri bildiriyor : 

[ Soau 4 üncü sayfada J 
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~ ASKERLİK BAHİSLERİ j 
~ ....................................................... !•·······················.,.. 

Yeni amerikan ordusu 
l 1942 haziranında, İn~Uiz - Amerikan 
zırhlı birlikleri dtlnyanın en kuveUI bir -
llklerl olacaktır. 

Bundan batka bir çok taıııUar mitral -
yö:ıle mtlcehhezdirler. Tanklardan bqka 
Amerikan zırhlı tUmenl motörlze topçuyu 
da ihtiva eder. Kamyonlıı.rla çekilen 65 
milimetrelik toplar, 81 milimetrelik ha
van topları ve 105 milimetrelik howitzer
lpr; bunlar çabuk hareket edeb1llrler ve 
ateı aaha.sınd:ın uzaklarda harp edebilir -

ler. 

o ~ u s 

s p o R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İstanbul'daki maçlar 

Galatasarayhlar dün 
Fener'i 2 -1 yendiler 

Süleymaniye Beyoğluspor'u 3 - O, 
Beşiktaş da Vefa'yı 4 - 1 yendi 

1940 eylülünde Amerika kon:reıl At -
lantik'in ötesindeki bl.lyUk demokrasinin 
yeniden siltı.hlaıımasının b8.§lama.sını gds· 
teren bir karar aldı. 16 ilkte§rinden itl -
baren 21 ne 85 yaı arasındaki bUtün va • 
tandaılar yeniden kaydolma emrini aldı

ıa.r. 16,500.000 in.san arıısında iyi bir talim 
'\'e terbiye görmUı 4 milyon genç Birle§ik 
Amerika ordusunu te§kll etmiye tali.sis o
lundu. Bu mal:satıa ıenede ıekiz yUz bin 
ltiıt askeri tallm ve terbiye görUyor. 1942 
de muazzam bir kuvet yaratılacak, bu su
retle ıimall .Amerika'yı harici tehlikelere 

karıı koruyacaktır. 

Blrlevlk Amerika sanayii gece &ilndU:ı: 
çalıoarak hatif, orta ve atır tank ima • 
14.tİnı çoğaltıyor. Amerikan harp malze· 
meslnln aımanların en mUkemmel harp 
malzemesinden UstUn olduğu itiraz ıö • 
tUrmez. 1942 haziranında zırhlı birlikler 
korkunç bir ırnvet olacaklardır. Bu, tera· 
~inin demokrasiler tarafına konan muaz -
zam bir ağırlık olncaktır. İyi yetııımlı 70 
bin mlitehassıs, 8000 tank, 4000 zırhlı 
araba, ve 9000 zırhlı tn§ıt, Amerika Bir • 
ıe~ik Devletlerinin kudretini teşkll ede • 

cektir. 

%atanbul, 26 (Telefonla> - Buılln tıtan • 
bul ayaktopu blrlnc1llklerlne devam edildi. 

latasaray!ılar &al acık Hlkmet'ln vaaıtaslyle 
tl!fladün bir ıayı kazandılar. Bu 1:01 eeneler
denhcrl sahalarımızda ırörQ!ml~·en ırarlp bir 
ıekllde oldu. Ortalanan top kimseye detme -
den havada bir kavis clzerek köseden kaleye 
ııınıı. 

"-Bizim at birinci geldi !,, 

Birle§ik Amerika'nın yeni ordusu Av -
rupa'da cereyan eden asri harbın bUtUn 
bilgilerine sahiptir. Amerikan harp eke • 
perlerl muharip devletler tarafından ka
bul olunan bütUn teknik ve terakkıyattan 
istifade ederek bunları tatbik ediyorlar. 

Tekerlekli süvari 

F enerbahçe •tadında 
GünUn ilk macını Süleymanlye lle Bel'Ot· 

ıuspar yaptılar. suıeymantye 3-0 kazandı. 
lklncl maç ıatanbul&porıa Altıntut araun

da oldu.' Heyecanlı bir ceklsmeden ıonra 11 • 
tanbulsııor AltıntuQ''u 3·2 yendi. 

Sıra ııi.lnün en heyecanlı macı olan Fener· 
b:ıhce - Galatasaray karıılaımaaına ıelmls· 
ti. Fenerbahccıııer ötleden eve! yaptıkları 

kon~rc<le anlaımaztıtı ortadan kaldırdıkla· 

rından en kuveUI kadrolarly!e aahaya cık· 

mıslardı. Yalnız !Alblp Jle Naci ve Rebll li
manlar idaresinde calııtıklarından bu maca 
ı:l~mcmlılerdl. 

Biraz ıonra• da oyun 2·1 Galatasaray lehi· 
ne bitti. 

Şeref stadında 

Beılktaı'la Ve!& arasında yapılan macın 

birine! devresi 2·0 Be&lktas lehine bitti. Ikln
d devrede Beılktaılılnr 2 ve Vefalılar da bir 
gol >·aparak sahadan ayrıldılar. Bu suretle 
oyunu 4·1 Beılktıu ka:ıandı. 

Sonbahar at yarışlarının 
·beşi~cisi çok güzel oldu 

:Malzemenin a.srlleımeai bakımından ol
duğU kadar strateji ve tAbiye sanatının Bütün dUnya ordularında motörle§me 
deti~elerl noktasından da. askerlik sa • bilha.sııa sUvarl alaylarında da tesirini gös
natıı:ıın inkiıafını dikkatle takip ediyor • terdi. At bir yana. bırakıldı, onun yerini 
ıar. BugUnkU harpte yalnız bU:rUk 11.ayıda otomobiller ve motosiklerler aldı. Fakat 
tüfekli insanları cepbeye aUrmenin bır eey bugtinkU harpte de bu asli hayvan değerl
i!ade etmediğini Amerikan harp eksperle- nl gösterdi. Almnnlnr, Fransa, Belçika ve 

:rı. a.nlamıılardır. Hollandl\ harbinde 191.000 beygir 'kullan-

--ı (Bnsı l. lnd sayfada) 

Cümhuriyet Bayramı 1 kika idi. ~üşterek: bahis ganyan ıs 
kuruş verdı. 

Oyunun ilk devresi 0-0 bitti. lklncl devre· 
nln besinci dakikasında Galatasaraylılar ıol· 

GENÇLERB1RL1G1 
bugün Zonguldak'a gidiyor 

töreninde gazeteciler 

Aarl harpte muharip kuvetıer bUyUk dılnr .• Tarihte bu knclnr muazzam bir sll· 
6lçüde makineleotirllmletir. Gemi tezg(l.lı· vnrl kuveU kulll\nılmnmıştır. 

dan yaııtıkiarı bir akın neticesinde Mu!!tafa· Ankara ve Ttirklye Birincisi Gençler 
Matbuat Umum MUdUrlütünden: 
ı - Cilmhurıyet bayramı günü yapılacak 

törende matbuat mensuplarına ayrılan yer
ler mahdut olduCundan bu husus ıcın hazır

fanan muayyen miktardaki dlvetlyelcr Mat· 
buat Umum !11Udürlüitünce ancak siyası ııa -
zetelerın muharrirlerine verilecektir. 

nın ayaClyle ilk sayıyı kazandılar. birliği ayaktopu takımlyle seçkn atletleri 

lannın, hava meydanlarının, fabrikaların, Pratik insnnlnr olan Amerikalılar, !ay
tqıma eervialerlnln çalı3maları birinci dası ltlraz g6tlirııılyen sİlvarıler ile mo
plA.nda celir. Bugün ate§ hattında bir a - törlzc ordull\r yaratmıı.k zaruretini de 

damı tam tesirli olarak tutabilmek için telif ed!!Celc hal eekllleri bulmuşlardır. 

Fcnerbahcelller beı dakika ıonra buna ı bugün Karahtik ve Zonguldak'a ı;idecek • 
kOcük .1-'lkrct vaeıtaslyle cevap verdiler. O· !er ve bu iki yerde atletizm ve ayaktopu 
yun bir bire bir mUddet aürrtükten ıonrtl Ga· mllsabakalan yapacaklarıhr. 

iyi alim g!SrmUa on adamda altı adamı Fort Oglethorpe'clıı yeniden bir çok tec-
dınıanln çalışıyor. Amerikan uçakları al -
manlıırın hizmete koydukları bütün uçak • 
lardıın llsttindlirler. geride, yedek olarak tutmalıdır. rllbeler yl\pılnııııtır. Amerikalılrır uzun 

Talim gören genç Amerikalılar 
Bir askerin her ııeyden evel fizik te§ek

kU14.tı mükemmel olmalıdır. Onun, talim 
g!Srmemiı alela.de bir adama gUç gelen tec
rübelere dayanma kabiliyeti olmalıdır. 

Elzem olan bu fiziyolojik tekemmUlU el -
de etmek Amerika genelkurmayının b:ış -
ııca kaygısını teakll eder. Bilinmesi lı\ -
zım gelen bu ga)Tet bUyilk bir gUçlUk gös
termez. Blrleaik Ameriko. gençliği kuve
ti ve slhaU noktasından §Öhret kazan -
mııtır. BUyUk Brıtanya istisna. edilirse 
diğer hiç bir memlekette spor Amerlkn'
daki kadar yayılmış ve hararetle tatbik 
görmtl§ değildir. Asker! terbiyecllerin 
gayreU çok defa askeri disipline ve har. 
bin lcaplr.rına zaten uyan bu enerjiyi as
kert hayata uydurmaktan ba§ka blr ııey 

değildir. .Amerika hUkUmeti memlekette 
lblr çok kamplar kurarak buralarda Ame
rika gençlerinin mUkemmel !U:lk ııartları 

dahilinde bir talim terbiye devresi geçir
melerine yardım ediyor, böylece ye~i as
kere alınanlar, alaylara çağrılmadan ön -
ce, iyt blr asker olarak yetişiyorlar. As
kerliğe hazırlanmanın bUtün safhaları on
lara hem -eğlendirici olarak hem de ter -
blyevt olarak g!Ssterlllr. Asker! ekser -
elzler, oyunlar, bir çok sporlar, teknik 
der.sler devamlı olarak bUtUn gün ve bir 

(Ok haftalar sUrer. 

Zırhlı birlikler 

1936 da Almanya'dan Amerika ıenel -
kurmayına kaygı verici raporlar gelmiı -
tJ. Berlin'de mll§ahitler yeniden ııilAhlan

mayı ve bilhassa mC1hur panzerdiviaion -
lann teıkll4.tını ve tatbikatını yakından 

takip etmekte idiler. 1940 temmuzunda 
Hollanda, Belçika ve ıtmall Fransa ovala

rında zırhlı arabalar bUyUk Ustün!Uk gös
terdiler. Birlqik Amerika askerı eksper -
Jeri bunun üzerine zırhlı vasıtalarla mll • 
cehhez bir ordu kurmıya karar verdiler. . , 
l3u lf, .Amerıka ordusunu uzun za.mandan-
berl bu zaviyeden modernleıtlrmetl iııtl -
yen mütehassıııı General Chaf!e'e havale 
edildi. 

Chaffe Jiemen iııe koyuldu. General bir 
kac: ayda, Blrleelk Amerika Devletlerinin 
herhangi bir hududunda g!Szükecek olan 
muhtemel iatllA.cıya karvı taarruz etmiye 
tahııis olunan bir kuvetln teııklH\tını yaptı. 

:Amerika tarafından adapte olunan sem -
bol ıu idi: "Blitzer la BlltzkriPg" yani yıl

dırım harbini yıldınmla vurmak! 

mesntelerl kamyonlarla alacak bir sU -
varı kuveti kurmak gayesine gittiler. 
Bu usul sayesinde bu kuvet muazzam bir 
~ekllde inkişaf edı-cektlr. Gidecekleri yere 
ulaşan kn!lleler insan ve hayvan olan 
yüklerini boşaltacaklardır. Sllvarller ve 
atlar bu surf'tle uzun bir yolculukta bit -
kin bir hale gelmeden harp sahasında fa. 
al bir rol oynıyacaklardır. nazı böl -
gelere, hele dağlara ve bataklıklara ta -
tııtlarlıı. ulıışmanın imkl\nsız oldtıJ;'lmu da 
unutmamalıdır. Buralarda yo~ az ve na
dir oldıığu 1ı;in motör!U birlikleri yakn.cak
lnn petrol ve yağ balnmından ikmal, 
halli gflç bir mesl'ledlr. Bu şartlar altında 
sllvari sını!ı bliyllk hizmetler görUr. Bu 
yenl Amerikan birllğine "ke~i! sUvari ko· 
lu,. dcn[llr, her alay 76 kamyonu ihtiva 
eder, bu kamyonlar beygirlerin taaınması 
için hususi bir surette yapı\mıııtu, 60 
kıımyon sUvurllcr için, 92 keşif otomobil
leri ve 247 motosiklet. Her kamyon bir ta
kımı yliklenlr. Yani silAhlıırdan başka se • 

kiz adam, 8 at. Bir Amerikan süvari all\
yının sllAhça teçhizatı §Unlan ihtiva e -
der: 295 ağır nıltra.Iyöz, 125 tank kovmıı. 

mitrnlyözll, 3~0 hn!I! mitralyöz, 12 tank 
havan topu, J,lJ:iO tabanca ve 340 tU • 
fek. Harekll.tın bulunduğU sıı.hadıı. bey -
girler bu malzemeyi kolaylıkla ta.,ıyabl -

Birlealk Amerika fabrikalarından çıkaD 
avcı ve muharebe uçakları göklerin haki • 
ki sahipleri olmıya namzettirler: Bir çok 
mitralyöz. ve toplarlcı. mUcehhez olan bu 
uçaldar aynı znmandıı. geniş bir !aall)'et 
sahasına snhiptlrler. llunlar karakol gez
dlklerl zaman hızlnsını saatte 650 kilomet
reye ve azami hızlarını ııaatte 800 kilo -· 
metreye kadar !;ıkarıı.blllrler. Bir kaç da
kikn içinde yUksek tıı.hakalnra. yUkselebi· 
lirler. DUşmanı muharebe sahasında yn -
kalıyabllnwk için fevkatrıdc manevra ka
biliyetini haizdirler, aynı zamanda akroba
si hareketlerini ustalıkla yapRbilirler. 

Ağır bombardıman tayyareleri tonlar
ca bomba taıJıyıLrıı.k, kilometrelerce mesn
felcre tahrip bombaları atabilirler. Bunlar 
toplıır:ı ve mitralyözlere sahiptirler. Ağır 
hıı.reketll gibi gört\nmelerlne rağmen bun
lar kendl kategorilerine mens\lp diğer 

uçnklııra nn~arnn miJıı:ı.vl oımıynn blr"'hı· 

za mnllktlrlcr. Mesela. vasat bir bombar
dıman uçağı olan Martin B. 26 nın sllrati 
sacıtte 600 kilometreye kadar yiikselir. 
Ordu bu uçaklardan gitgide !azla mlk -
tardıı. almaktadır. BUyUk Brltanya'ya ya. 
pılnn geniş yardıma ra~en lstıhs~l hac
mi buna lmkl\n vermektedir. 

Amerikan pilotları ciddi bir çalışmıya 
tAhl<lirler. Ill'r tayyareci namzedinin çok 

lirler. çnlııımıuıı Jı\zımdır. Bu c;nlışmalar eımasın-
BliyUk hnreket kabiliyeti itibariyle da ııçmn snnatını ve h11.vada harp etmeğl 

sUvnrl sınıfı ke~i! yapmayı, mukabil ke - öğrenirler. 
şifler yapmayı ve gezme hareketlerfnl te
min eder. Amerikan sUvari birlikleri ateş 
kabiliyetleri sayesinde muharebelere 

de genlıı ölçild'l f§Urll.k edebilirler. Düşma
nın yanlarında Ye arkalarında kullanıla • 
rak ordunun mUhlm bir yardımcısı ve 
blltUnlldUr: Tıınkllll'la çok fyl bir işbirliği 
yapabillrler. ş"urruıını işaret etmelidir ki 
1940 ta. almanlann sllvari kuvetleri Ame. 
rlknlıların aUvari kuvctıerlnin ancak beıı

te birini teokll ediyordu • 

Havacılık 

P arcqütçül er 
Almanların ve rusların yepyeni bir u -

sulle piyadeyi uçurdukları zsman, Ame -
rika sevk ve idarecileri, Federal Army 

de bunlara mU::ıabih bir birlik vUcuda ge
tirmek Uzere insanları bu yolda çalı,tır-

mıyıı. bR.§ladılar. 

Bir kaç ay evel Amerikan paraşUtçU 

kolu 48 gönllllUden ibaretti. BugUn ordu· 
ya merbut miktarları dört bin kleiye ve 
lmhrfyedekllerln miktarı 400 kişiye baliğ 

Blrleııik Amerlka'nın havacılık .saha.sın- olan bir çok taburlardan mürekkeptir. İlk 
da ımalAtı standart tiplerin kalitesi oldu- takımı l"ıOl inci taburdan olan bu seçme 111-

ğu kadar imaltLtın miktarı bakımından nıfa giren Amerika gençliği en güzel örnek 

da dünyada b.11.Bta gelmektedir. Amerika teşkil eder. Bu yeni 11ahadn yetişme çok 
manioıtıtı uçaklar blr çok bnkımlnrdan ciddidir. ParaşlitçUler uçakc;ıll\ra nazaran 
bUyUk bıışnrıtar temin ettiler. ÇünkU eğer daha Ustun ve maddi vasıflara sahip bu
lılr gUn Amerikn'ya dokunabilecek ııekil lunmalıdırlar. Şimn.lt Amerika cUmhuri
alan her hangi bir tehdit olursa ilk ta • yetinin 48 devletinde yalnız şu fikir hA -
arruzlann havalardan gelecc~i §Upheslz - kimdir: En bllyUk harp kudretine ula§mak 
dlr. Amerikan milleti bunu çok iyi bilir ve bu surette tam zamanında Britanya•yn 
ve dünyanın en kuvetıi hıwa filosunu kur- ve mUtte!iklerinin yardımına koııarak dUn
mıya karar veren hUkUmetınln gayretine ya hUrlyetlnl yok etmek istiyen kuvetıerl 
gUveniyor. GltgldP. inki~af eden bir Ahenk· ezmektir. 
le, orduyu en yeni modellerle teçhiz et-

, .. 
mek üzere uçak sana;11 olmdl bUyUk ran- .. , IMAGES'Jan 

Sonbahar tenis turnuvasmda 

Tek erkek ve kadın 

maçları sona erdi 

Karııık müsabakası 

bugün yapıf 1cak 
Dün sabah ıilzel bir havada ve meraklı bir 

ıeytrcl kalabalıaı oo.ilnde ıonbahar turnuva
ıının tek erkek ve tek kadın maçları oynan· 
dı. Tek erkeklerde bUtUn raktplerlnt bUyük 
t11rklarla yenmcıte muvaffak olarak finale 
kıılnn Fehmi Kızıl ve Şe!lk Fenmcn cok ıı:U· 

zel \'O ıevkn!Ade cctln bir maç yııptılıır. llk 
iki seli Fehmi kolaylıkla kaznndı. UctıncO 

ıı tc 'ehml'nln biraz gev emeştnrlcn h m n 
istifade eden Şefik bu seU alıverdi . On daki
kalık bir 1stlraho.lten sonra durdilncü ııete 
hııtlantlı. Bu ve tıundan sonraki Bcllımlc Şe
!lk O) ununu Fehmi'ye :kabul ettirerek ka
znnmııı:a bııelatlı. Besinci sette Olo'llnlo.r 4 - ı 
Şe!lk'ln lehinde iken ayaf:ına Arız olan Uı>t 

Usle kramplardan dolayı bu mühim macı 4-4 
vaziyetle tıırakmal!o. mcclıur oldu. 13u sun•t· 
le .1-'chml hU-kmen ııallp ll~n etll!dl. Buıın 

rııi':mcn blzc oylc gi.'l()'Or ki Şefik bu tcna 
şıınso. mllnız kalanas:t)'dı rakibinin bozulmuş 
olan moralıntlnn ve tullunnuıı olılu(:u g-llzel 
o)·undan lslltade ederek bu turnuvayı cctın 
raklhln<len ilk dera olarak kurtaracaktı. MU· 
sabnkanın neticesi: 6-0, 6·2, 3·6, 2-6, 4-4 Feh· 
mi ııallı.ı. 

2 - Tören yerlerinde serbestce reıılm cek· 
mek lcln kol baıtı ve vesikalar da mUnhası • 
ran gazete totrıCrarcılarına verıllecck ve bu 
ıı ıcın de kol baıtı \'e vesikalar muteber oln· 
caktır. 

3 - Allıkadarların kartlarını ve kol baitı· 

nı almak üzere buı;:ün ak&ama kadar '\'e Ya
rın saat 11 e kadar Matbuat Umum MüdUrlU· 
tüne müra<'aatlan ve kol bacı alacak totot · 
ratcıla rın birer vesika resimlerini de getir -
meler! rica olunur. 

C. H. P. Dumlupınar 

nahiyesi kongresi 
C. 11. P . Dumlupınar nahl)·csl konırreıl di.ln 

ir('Ce nahllo e mcrl<ezl binasında ocaklardan 
ıccllen bUtün deleıtelerın ıstıraklyle ve me -
buslnrımızdan .F~rcm Ergun, Rl!at Aras, Es
r.: Demirci, vllllyet idare heyeti Azasından 

caıer Tayyar Dcnadam, merkez knzu ida re 
hcYclln<len Sall Tart.an \ ' C knzn müııahldl 

Şabrl Ccllkkol'un huzurlartyıe )apılmıstır. 
Partımlzln l>tınlsl \ 'C Ebed! 13 •• kanı lı.Uı • 

türk'Un unututmaz hatıralarını tazı.zen bir 
daklka ayakta a:ıy:ı:ı Kusması yapan kongre 
Azası, Dellsmc:ı: Dııvko.nımız ve l\lllll Şc!lmlz 
tnönü'yc kanı olo.n aarsılmo.z s evgi ve ball:· 
hlıklannı t.ckrıı.rlndıktan 50nn>., n:ıhlye rcısı 

.MIUıat McnııU kongreye aerer veren melıus • 
lnrımızı, dclcııelerl ve ı.ıarlllllcrl l<lııre heye
ti nnmına sclAmlıyarnk. konııreyl acınış ve 
hasarı tcmennlslnrlc hulunmustur. 

llunclan sonra kunııre riyaset divanı seci· 
mine ııeclLmls ve relsllıte lhlll :-;ezul Erkut, 
ikinci rclslliıe ıtııslt Bilgen ve kll.tlp!lklerc ele 
Necmi .ı::ner ve Mıüımut Ataman seçllmlelcr· 
dlr. 

• Nahiye idare heyetinin bir yıllık calışma 

raporu okunup kabul edildikten sonra. ı;:ecen 

sene yapılan dlleklere gelen cevaplar okun· 
mua ve Parti ve HllkQmetımlzln bu hususta
ki yüksek allka ve hlmmetıerl konııre Azn -
sının yeniden minnet ve sa)gı teznhllratına 

vesile vennlstlr. 

Ruznıımenln dll'ıer maddclerlne gecen kon· 
gre, hesap, bütce ve dllek encümenleri ta ra
fından hazırlanan raı>0rları ve yeni dilekleri 
lncecıen inceye tetkik ederek samımı görüs -
meler neticesinde blrcok yeni ılllcklcr tesblt 

Bu mUso.bakadım sonra Bayan Plfllllps He 
Do.yan Jülide Parkan arasında tek kadın 

macının son oyunu baıladı. Blrlncl set Phl
llps 6-3 kazıınmıırıa muvaf!ak oldu. Jülide 
tam tormda olmadığı !cin blrcok kolay top -
ıarı takıyor veyo. dısarı atwordu. nuno. mu -
kahil Phllllı>s"ln tllcdekl s;üzel ve plllse vu -
ruıııırını >"llllıtmtYor ve sahada cok yavas yer 
alıyordu. İkinci ıııetı Jülide raklhlnln yorgun-
1uııundan lstlfııdc ederek kazandı. Fııkat on 
dakikalık istirahatten ıonra Phllllpı &'ene di
rildi vo ücüncQ seti gene Jillldc'nln hatala -
rındnn istifade ederek knzanmıı.Aa muvn rtnk etmlıtır. 
oldu. Macın neticesi: 6·3, 4.·6, 6·2 Phllllpe ııa· Dileklerin l'\lrüsillmesı sırasında sdz alan 
llp. mclıuslarımız. konıırcye a)·dınlatıcı ve faYdıı· 

ıı izahat vermlıler ve l'artlmtz hükü.metınln 
Bundan eonra ıırogrııma ııöre yapılması hıı.Ikın dllcklerlnl yerine getirmek hususun. 

icap eden cırt erkek ve karıeık macıarı Se· do. 68rfetUl:I hudutsuz ı:o.>'Tctlerl tebarüz et· 
tlk'Jn ayalına lnz olan kramptan dolayı ya- tırmlelerdlr. Ayrıca konı:rcdc gôrılJklerı ve· 

pılamadı. Bu maclara bugUn devam edile· 
cektır. Saat 10.115 te tek erkek birinci ve 
ikincisi olan Fehmi Uı Seflk, İbrahim Cim· 

coz ııo Kerim Döke'ye karaı cırt erkek maç -
tarının ııonunu ve bundan sonra aene Bayo.n 
Phllllı>B ile Feh:ınl Bayan Jüllde Jle Şe!lk'e 
karaı kar1$ık maclarının sonunu oynı»ııcak -
lar ve müsabakalardan ıonra kaıananların 

mükllfııtlan daCıtılacnktır. 

r1mll catısmalan'lan duydukları sevinci bildi· 
rerek idare heyetini tebrik etmlslerdlr. 

Yapılan secim sonunda nahiyenin yeni it'la
re heyetine: llllUıat l\tcnııll. Fevzi Ozkayno.k, 
Nıılm Korman, Fahri Tümel, llalll Sezal Er· 
kut aS>rılmıslardır. 

Kongre zaptının okunup kabuinnden son -
ra Partimiz büy{lk!erlne saygı ve hııı?lılık 

aösterllert arıısında ıaat 21 te konııre ııonn 

ermlıllr. 

Amerıkan zırhlı kuvetıcrl, almanların 
halihazırda mallk oldukları miktara tea
dUI eden yedi tümenden mürekkep ola -
caklardır. Her tümen 10.000 subay ve as • 
kerden 287 hafif tank, 120 orta te.nk ve 
1328 adet ber tUrIU motör!U taıııttan iba
rettir. Bir zırhlı tumen bir gecede 120 mil
lik mesafe katederek şafakla. beraber 

hl.lcuma geçebilir. Bu birliklerin munta • 
zam hareketlerini ve kumandasını temin 
içın riyaz1 blr ince hesabın olmasını s!Sy
)emek fazla b~ ııey iddia etmek değildir. 
BU harp 

0

arabalan harekete geçince tü
mendeki 500 radyo ile haberler verirler 

ve ~mirler alırlar. 
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Zırhlı tUmenln en esaslı desteği tank -
tır. Amerikan makineli kuveUerinin ateıı 

kudreti hakkında bir fikir veren lıte bir 
kaç hUilsa: Hatif tankların 30 çapında 
S topu ve 37 milimetre çapında bir de bU
yUk topu vardır. 37 milimetre çapında 
toplarlyle ate' edebilen !?3 tonluk çelik 
devler ve diğer altı tane 30 milimetre 
çapında toplarla mücehhezdirler. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Halk Eczaneai 

Yadırgamamız 

gereken sözler 
Bir gün bir toplantıda idik. 

Orada bulunanlardan biriıi aöz 
alıp ayağa kalkmıt ve ıunu söy
lemitti: 
, - Toplantımızda ark ark söze 
karııan iki yabancı var. Bunları 
dışarı çıkaralım. 

Bunun Üzerine herkes biribiri
ne bakmı~, sonra aorgu dolu göz
ler, yukarıki sözleri söyliyen a· 
dama ·dönmüttü. O, sözüne de
vam etti: 

- Bu yabancılardan birisi z;a
trôliniz, birisi de bendenizdir. 

Bugünkü yazı dilimizde de bu 
türlü "yabancı" kelimeleri - ga
liba alrtkanlık yüzünden - ya· 
dırgamaz olmuşuzdur. Geçen
lerde bir yerde "derhal" sözüne 
takılmak istedim. 

- O Türkçedir! 
- O türlcçeleflllİttir ! diyenler 

oldu. Bir tek kelime Türkçeye 

'#;~N l~l IL~.R 
malolabilir; türkçeleşebilir. Fa
kat bu derhal sözünde iki parça 
var: 1) der, 2) hal! "Der" hece
si, bizim Türkçemizin "de" ekini 
ve "içinde" sözünü kartrlar. Şu 
halde derhal fars gramerinin ku
ralını da dilimizin sınırları iç~ 
M>kmuş, ve muharrirlerimizin 'ka
leminde barınm.ıf bir sözdür. 

Hemen! 
Hemencecik 1 
Şimdi! 
Şimdicik! 

- Aradan çoli geç.me'Clen I 
Bütün bu karıılıklar, bu fao 

kelime.s.inin yerini türlü türlü 
cümlelerde tutabilirler. 

Osmanlı in§acısı, bir zamanlar 
derhali de kafi bulmamı'f, -~_: 
la birlikte filhal, derakap v. a. 
a-ibi IÖ~ler kullanmıtl&(d~ 

Kılmakta bu rezmgciha. filhal 
Baki baki nazarlar i!Mtl! 
Bugünün yazma dilinden ata· 

madığımız sözlerden birkaç ta
nesini daha saymakta güçlük 
çekmeyiz: 
1- Mamafih 
2 - Binaenaleyh·, binaberin, 

binaenalazalik 
3 - Filhakika 
4 - Filvaki 
5 - Ez an cümle 
6 - Ez cümle 
7 - Halen 
8 - Elhaletü nazihi 
9 - Fi zamanina 

10-Elyevm. 
B&aıılar, içinde 1iullanılcİıkTarr 

c:in:ı!_!lere gör~ manalarında u
!'~k ~efo1' fa,ı:)E.~ gösteren keli

~ fill.tne d.o hemeıı h.epşüı_e ~ 

yaııyan ve konuşulan dilden kar
şılık bulmak bir şey değildir: 

1 - Bununla beraber; ~u da 
var ki. 

2 - Bunun için, bundan dola
yı, bundan ötürü, bu yüzden, bu 
sebeple. 

3 - Gerçekten, sahiden. 
4 - Her ne kadar. 
5 - Bu cümleden olarak. 
6 - Netekim, bu arada. 
7 - Bugünkü günde, timdi, 

şimdiki halde. 
8 - Bugünkü günde, bugünkü 

durumda. 
9 - Zamanımızda, çağımızda. 

10 - Bugün, şimdi. 
ikinci listemizde karşılıklarını 

gösterdiğimiz yukarıki yabancı 
sözleri otuz sene eve) kullanıyor
duk; fakat bugün de kullanıyo
ruz. Gazeteleri çeviriniz; dergi
lerin, kitapların sayfalarına göz 
gezdiriniz; bunlar .sıcak hava
larda ah§ap evleri bürüyen tah
takuruları bolluğu ile önünüze 
dökülecektir. 

T.L 

I kinci ko§U ·: 

İki yaşındaki yerli safkan ingili 
er'kek ve dişi taylar için handika~tı 
Kazananlara verilecek para 500 1ı 
koşunun uzunluğu 1250 metre idi. J{ 
şu dokuz tay arasında geçti. Startl. 
beraber AHşa.h derh;al öne geçti. pı 
ğerleri çok çalıştılarsa da kendisin 
yetişemediler. Yalnız son anda J{a 
rabiber çok güzel bir hücum yapa:ralc 
baş başa gibi bir halde giden Yavıl1 

ile Hey:beli'yi geçebildi. Fakat Ba1 
Cahit Apayığın Alişah ismindeki ıı· 
yı bir boy ara ile koşuyu bitirdi. !3'f 
Ahmet Atman'ın Karabiber'i ikınc' 

Bay Kadri Yİkılmaz'ın Yavuz'u ~: 
çüncü oldu. Zaman 1,18 dakika ı<li· 
Müşterek bahis ganyan 330, plase .st• 
rasiyle 140, 125, ve 265 kuruş verdı. 

Üçüncü ko§U : 

Dört ve Jaha yukarı yaştaki ~: 
kan arap at ve kısraklar için handı 
kaptı. Koşuyu kazananltra verileC~ 
para 235 lira, mesafesi 1800 metre}'"~ 
Bu koşuya kaydedilenler arasın di' 
yalnız Sevim VIII. iştirak etrne 
diğerleri arasında geçen koşu çıok tı~ 
yecanh oldu. Son dakikalarda C~'-' 
lfıntck mi Tuna mı kazanacak dıı 
dü ilnenler bir anda arkadan kuV'e1, 

le hücum eöen Bora'yı görünce ~:~ 
tılıır. Bu sıkı çekişmeden Bay :RJ ~' 
Baysal'ın Bora'.sı bir boyun ara f 
galip çıktı. Bay Nuıri Sümer'in ~ 
lantek'i ikinci, Tuğbay İsmail 1-1 ,I• 
TeJcçe'nin Tuna'sı üçüncü oldtlltıf 
Zaman 2,10 dakika idi. Müşterek 3~ his ganyan 335, plase sırasiyle l 
140 ve 255 kuruş verdi. 

Dördüncü koıu : 
• f• 

Üç ve daha yukarı yaştaki yer!1 ~ 
kan rngiliz at ve kısraklar içindi· ıcD' 
zananlara verilecek para 300 lira. 
şunun uzunluğu 2100 metre idi. f 

Dün de yazdığımız gibi bu koŞ~5• 
Bay Halinı Said'in Hüma.hatun 1 r 
mindeki tayı girmedi. İki ha'Y"8~, · 
rasında geçen koşuyu Bay Suat ,ıı 

. y - . . d k' k•' raosman ın atagan ısmın e ı . jıt' 

kolaylıkla kazandı. Dört boy ger1
;. j· 

den Bay Ferruh Agan'ın Sifk31' jG~ 
kinci oldu. Za."llal1 2,18 dakika fllf 
Müşterek bahis ganyan 110 ].(ıl 
verdi. 

Beıinci ko§U : 
tc \" 

Üç yaşındaki safkan arap erlce ıı'r11 
dişi taylar için handikaptı. J{oŞIİ~ 
kaz.ananlara verilecek para 32~ôİ· 
koşunun uzunluğu 1400 metre 1 ı;ıı' 

Koşu başlar başlamaz Tar:a?,1s'r 
düştü fakat ahır arıkadaşı EnU~elİ' 
ra'ya fedai k~ştuğu anlaşılan 1,ıı~ 
ketülhavva derhal Tarzan'ı Y~.~rÔ~ 
bir müddet beraber koşuyu ~o t'~ı 
!er. Fakat Tarzan çok ağır kılo ~ 
masına mukabil kolay gidiycr~~~ı'' 
anda aralardan çıkan Kuruş ~ 
nın sağrısına kadar sokuldu~~' 
Tarzan derhal hiç kendisini sı r\I JC~ 
<lan üç boy kadar açılarak koŞ~!çiil1' 
zandı. Kuruş ikinci, Tarhan ° 
oldu.. et'~ 

:rv1 uşt s. Zaman 1,41 dakika idi. 11 
·yıc , 

bahis ganyan 235 plase sırası. ·ıe il 
. tki· cı ı .tl 125 ve 140 kuruş verdı. n Jıİ'' 

çüncü koşular arasında ~ifte .. ~ ıı<1 
Alişah - Bora kombinezonu ıı. 

::~~---.--~;~ LLLVLV MWL 

Türk inkılôb 1 

Türk'ündür. 

1 
,,,o 

Vatan borc:u co ış ... 

ile ödenir. / 
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(_ D 1 Ş PO L i Ti KA ) / Bir i giliz gaıele>iııe göte 

Amerika ôyanında 

bitorofl ık kanunu 
Fransa' da 

buhran 
çok yakın! 
İdamlar yüzünden her 

yerde büyük öfke var 

te~ir devlet bitaraf kaldıkça tica
tibi Retnilerini &iliihlandırabileceği 
~ da ln~arip devletlerin limanlan
~ h gönderebilir. Fakat Amerika, 
~ aklar Üzerinde durmak yüzün
-Jet 1~~:1 harbine sürüklendiği için 
htı httıgı b itarafhk kanunlariyle 
~aklardan kendini mahrum et
~h Şu var ki Amerika, her ne 
d, kYa olur.!a olsun, harbir dı§m· 
..,~ l> alnıak politikasmdan aynlmı~ 
ti, unun yerine, harbi dahi göze 
'Ilı !'~k İngiltere'ye yardım politika- Londrıı, 26 a.a. - Obaerver ıtazetesln ln 
~~ahu} ebni~tir. Bu durUTnda A· 111Ynst muhabiri, rehinelerin idamı suretiyle 
--.:nka ı,· flra k 1 d F nsa'<ia husule .ı:etırllen vazlyeU tahlil e -
)~· h ıtara anun armı a derek diyor ki; 
,...._ ı arp politikasına uydurmak 
'"'~.-eki" w . Loncıra dakl kanaıı.te göre, Petaın·ın bizzat 

Ji ··~~ı kar§ısrnda kalmı~tır. kendi ini rehine olarak tekli[ et.mis oJdu{:u 
~ u.,.ı.unetin teklifiyle amerikan ha.k:kınııa bir vtchy kayna"ından verilen ha
taf!~slar meclisi, geçen hafta bita- ber, vıchy hUkUmctı tararındıın ne teyit, ne 
tltil . kanununun yalnız ticaret ge- de tekzip cdllmcmlt olmasına ratmen. tıuh· 
denet-ıni silahlandırmaktan mene- ranı ·ransa'da pek >akın oldu"unu lsbııt 
lca ... d!naddes ini müzakere ederek bu cyl~mcktı?dlr 
"ııi~· tıı kaldırılmasına karar ver- Almanların llAH' olırak yııpılncak kütle ha· 
~h'1 • ~undan sonra da gemileri llndckt ıd:ımları 11crı bırllkmıs olmaları da bu· 
-"""' ar nu teyit e tmektedir. Zira lnı,:Ulzicr kadar tran 
~t ıp devlet limanlarına gir· ıızlıır 1111 pek tyt blllyorıar ki, bu at ve mtıs11-
!'tlttı en .nıen~e:ı maddenin kaldı· maha insanı hislerden ddll. tAblye mUlltha· 
~a 881 

.. ıçin hükümetin teklifte bu- zalarından ııcrt ıtelmekı.cdlr bııaı altındaki 
~ l~gı biliniyordu. Muharip dev- Frnnsa'nın tı1tıkomut1tnı Von stulrınnı:eı•ın 
~tıltııanle.rmın da, İngiltere li - mülh('m oıttut:u ou tAb\ye mUIAhıtzalarından 
le }' 81"1 olduğunu i7 aha lüzum bi- blrlnelsl mUthl• bir hldel('te kapılacak olan 
l'j~İyolQUr. M e buslar meclis inin ha- rransız mıııettnln neticesini hlc nesatıa kat -
tlr•fe ~ncümcniyle umumi heyeti madan ııynktanmnsı lhltm ıll•t.r B1t11raf kay
• " 11\d k · k naklarn ıröre, bütün mruntekette bü~lik bir 
'>'arı an abul edilen değtş e, hiddet ,,.e t('hevvur hüküm sürmekte ve lran-
"e ti:::a~clisinin hariciye encümeni· ıızların nazııer tıı~ııtınü ın katılA nı ının ııütUn 
tİtli 1f Ve bu encümen maddeyi AvruQfı'da tsyanıı ısaret te$kll etmesi mtım
~d· olarak müzakere etmiıtir. kün bu lunmaktadır. 
tiiı-e 1 Vaıington'dan bildirildi ğine Petntn'ln teklifi doıtru ıse bu ustalıklı tek
l~itı'• 1!nci.imen yalnız ticaret gemi· ıı t nnzlleri knUtAmlnrına. trnnsız milletinin 
~d ııilahlanmaktan meneden ıcten batılı bulundull:u bir nh!ı da katma~a 
Fitıi ı e L~e.k:kındaki hükümet tekli - mecbur edecektir 
l~ "aauf etme kle kalmamış, gemi - Bundan ııonrıı. hAltı. Almanra'da bulunan 
''-1:'tuharip devlet 1iman1aTına gir· bir bucuk milyon rransıı esirinden bahseden 

• 'ııct~n 1 k muhnblr yazısına sö> le devam etmektedir; 
lilıııes· a r oyan maddenin değİ$ti- Fran a'dn ı:elecek neslin babnlnrı olıın :ıo 
~Cb?'i karar altına almı~hr. En- 1111 40 yaıı aruındnkt crkr.klcr<len mtırekkıırı 
~ ~a 1n._ neden müzakerelerini gİ7.- tra nsız erkrk nüfusunun ırarı~ı Almnnyn•da 
~dırl>ttgı bu karar ite anlaşılmak· tutulu kalmaktadır. Bu. korkunç bir vakıa -
~t, 1: A~erika ana kanununa gö- dır. Yıı n l trn nsız ırkın ın llrk ı sı bahlıı mcv· 
~"!dı ayan encümeninin kararı :rnudur Son 12 l\Y IC'lnde nazller hu rslrlnl, 
~~al"Jı heyete gidecek ve bu heyet Fransa•ya "lıhlrıtıtını .. zorlıı kabul ettirmek 
l,t' ltı k~bul ederse, tekrar mebus- IC'ln en kuvetll eantaJ IUQtl olarak kullan
~kt.İl" ecı~~İnin tasv ibine arzedile· mııınrdır. 
~~ Çunkü mebuslar meclisi ka
d'hlaıı. Yalnız ticaret gemilerini si· 
,ııiiu·lllaktan meneden maddesini 
~t~ ırdiğine göre, ayanın kararı 
~~İleltıebuslar meclisi tarafınd"n 
~~ ıı. &ı:aran da değiıtirmektedir. 
l •111.r 8Yan heyetinin ve gerek me
t"-Fıtı ..,eclisinin, avan encümeni 
~~I d~n vttilen kararı kabul e
' to et"ıne fÜphe yoktur. Bu ha
~~~ en kısa bir zaman içinde 
b... '''-....~ hüküme tinin taşıt işinde 
~~ ~ u bağlıy"n 1.itar.aflılc: li:a
d '''Yıtlan, büsbütün ortadan 
-~ f olacaktır. Amerika bun· 
~ ~ra Atlantik m"ydan muhA· 
~t~e•'dı verilip de hakikatta ln-
1._)~~e .gıda maddele ri ve harp 
t~cl\d ~ı taşıtından ibaret olnn 
ıı-,~ ~ye daha büy;ik clçüde i1'· 
lln· ış olacakhr. 

~}'~lldiğj gibi, lngiltere ile Al
l!l ~'tı 1ı-asııındaki mücadele gelmiş 
~ilter1 ılı:Iı abluka halini almı§tır. 
lı; 'İl~e Alrnanya'yı yıkmak için 

Bugünkü harpte leh 
kuvetlerinin rolü 

Nevyork, 26 11 .a. - P11t ajansı blldlrl
yor: JS'Pvyork T lmes gazetesi "Polonya 
muharebPde" ha.şlı~ı altında nesrottil(I bir 
başmakalede. polonyalılann iki yıl önce 
uğrıııiıklan mağli\hlyete raltmen Narv\k
tPn Tohruk'a kadar bUUln cephelerdıo dal-
ma hanr bulundu llınnı hlldlrmnktedlr. 

Rusya'da ve Am~rlka'da Polonya ordu
lannın kurulmasından bnhscden gazete 
&()y le devam ediyor: 

"Muhtelif cephelerdeki yeni polonya 
orou<:u o karlar kalaba lık ol aı-aktır ki adet 
ltlharlyle 1939 da almanla ra karsı sefer
ber edilen mlktan n yarısını bulacaktır." 

ltalya'nın Dalmaçya valisi 
Hırvatistan'dan ayrıldı 

Zağreb, 26 .a~. - İta1yan Dalmaç
yası valisi M. Ba'3tianini Hırva.tis· 
tandan ayrılmıştır. M. Bao;tianini 
Hırvatistan hükumet merkezinde bir 
·hafta kalmış ve bu müddet içinde 
hırvat hüktımet erkanı ile temaslar
<ia bulunmuştur. 

'İt~iııd: Çok gÜveniyordu. Ve 1914 
t, 1 old ... ablukanm ne del'ece te
~- ile i:~ görüldü. Gerçi bu harp
~~lt b Rıli:ı ablukası Almanya 'yı 
t~l -"lttı 11.akr altına koymu§tur. Fa· 
~~ iııı-tnya, bütün Avrupa krta
t~.l'\'rıı altına aldıktan ve hele 
tı ~~tdilt~ 2engin bölgelerini eline lunduruyor. Amerika'nın, üzerine 
~lı ')e·de ı:n IOnra ablukanm baskı· ne derece ağır bir yük aldığını be
t'~f''rıı:1~le hafiflemiştir. Ve eğer lirtebilmek için iki devlet tarafın
\ ht'trıı · •tgal nltma alman top- dan murakabe altma alınan bu yol
tiit \ı h 

1 ıetnıeğe başlıyacak olur- ları kıyaslandırmak kafidir. Kana-
~llle•ııt"s 1 daha azalacaktrr. in- da'dan Groenland'a 550 ve Groen
S~'tı:ıa rı A_lrnnnya tarafmdan ab- land'dan 17 landa'ya da 750 mildir. 
~ b~elt geltnce; hemencecik ,unu Yani Amerika Atlantik yolunun 
~tr abı trcktir ki lngiltere böy- bin üç yÜz milini murakabr etmek· 
~ ilaha u aya kar§r Almanya'dan tedir. Halbuki izi anda ile fngiltere 
~ ~elt~as~astır. İngilizler gün- arası 480 milden ibarettir. Demek 
j\ ~it 2 e<rıni bile düşardan ge· oluyor ki Yenidünya yarım kü:e· 
'tj 'ter ~'thdadırlar. Bu hale gÖ· siyle fngiltere arumdaki yolun u~
'bi~~e ta tııaııya, denizaltı gemi- te ikisine yakın bir kısmını Amerı· 
lS il , 1[1'areleriyle lngiltere'yi ka murakabe etmektedir. Amerika 
)~~. lldat"a alacak olursa, Bri- devletler hukukuna aykırı olan bu 
~-.. 'ili .... ~l"ınrn uzun zaman da- •- b ··d · • ·· · ldıgwı ~-· ··• ... s muraKa e o evını uzerıne a 
.tiı·'bt\tk 1 tnüınkün olamaz. Al- halde, ticl'lret gemileri, bitaraflık 

Çtn askeri cephesini 

kuvetlendirmek ıçın 
. 
lngiltere ile 
Amerika bir 

proğram hazırladı 
Tokyo, 26 a.a . - D.N.B.: Nişi Nişi Sim

bun'un Şanghay'd11n bildirdiğine göre, İn· 
giltere ve Btrle5lk devlf'tler Çunking a~kerl 
cephesini tllk\1ye etmek gayeslle dlSrt. ma<1-
dellk bir pro~ram hanrlamıslardır. 

!ngilt erP vP Amerlka'nın ldareı; I altın -
da, Cunklng kıtaları gelP.Cek llkıbaharda 
Jaıxınya'y11 kal'6ı yapıla~ak bir tallrrtız i
çin hazırlanmaktadır. 

lngllt ere Vf' Blrll!Şik devletler jllrıon· a
mnlka n görUsmeler inl gedktl rmek isti
yor. Bunu ıiostça bir n\yPtle değil fakat 
zaman ka:ı:anııı Cunking'de japonl arıı kar · 
61 hazırlanan C"Phcyi ktıvetlendi rmek !~i n 
yapıyorlar. 

Cunk ng idar esi !.;in ingtliz ve a merika
hların teklif tttlkleri dört mııd<iellk rıro~
ramın esaslar• şunlardır : 

1 Cunklng - nrdusunun t enc:lkt, 
2. Ç11n • kay _ şek i!P komUnlstler ara 

sınd11kl anlaşmazlıltın halli, 
3 - ~tratejl k bakım<1nn .;ok ehemlyet· 

il olan Blrmanya ynhınnr lyllest lrilmesl, 
Cunklnı: motörHI tıoşktlll'rinln takv\yp 1. 

4. - Yenldı>n tf"nslkl suretile Can kny 
Sek'ln hava t esklltıt ının kuvPtlenrt ırilme.sl. 

Fransız harbiye nazırı 

general Huntziger 

Fas'a gitti 
Ta nca , 26 a.a. - Fransız harbiye nazı rı 

general Huntzlger, umumi vali general Xo
gues ve Fa!: kıtaları başkumand11nt s:enerııl 

Juln cuma· g{lnil tayynre lle Meknes'den 
Fas'a gitmişlerdir. H,.r iki şehirdeki a~ke· 
r t kıtalar tefti~ edılmlstl r. Gl'neral Huntzl
ger tayyare lif' C".asablanı:a'ya g1tmek fi7.p. 
re cuma.rtPSI c: ııbahı Fcı~·t11n ayrılmıştır 

*** Vichy, 26 a.a. - Harbiye Nazırı 
General Huntziger te ftiş seyahatine 
devam ederek dün Kazablanka'da kal
dıktan sonra buÇ!Ün Merakeş'e muva
sıalat etmiştir. General Kaza 11lanka 
ve Mer2keş'te kttaların geçidinde ha
zır bulunmuştur. 

Nancy'deki memurlar 

siyasetle uğraşmıyacak 
Paris, 26 a .a. - D N . B.: Navcy vallst, bU· 

tun memurları ne komUnl8t, ne de Caulle 
tarattarı olmadı4darını bildiren bir t>eyanfta• 
rne imzasına ııavet ebnleUr. 

Bundan başka v.all, memurıan vu:ıreıert 

buında veya d1Gında hertıana1 bir slyast :fa
aliyette butunmıııctan menetTft\ıı, bu emrin 
hlllfına hareket edecek ol.ıl.nlann azledllece
(:jni bildirmiştir. 

Amerikodo bazı 

fabrikaların işçileri 

grev ilôn ettiler 
P itt&burg; 26 a.a. - Amerika Birleşik 

devletlf'rln ln en Büyük mııdPn &lrketlerin· 
<1en biri olan yedi mlll.-t cellk fabrikal ıın· 
na men~up 42.000 maden ı~ı ... ının cumar
t esi gece yarunndıın itibaren Krev llAn edt'· 
ce{:I dUn maden lşeilerl ıendlka!'<!nın ma· 
ham memurlarına blldlrilmlsUr. Grev h11'k· 
kındakl talimat Vaşlngton'da bulunan 
maden işçileri SPndl ka!!lnın umumt mer• 
kezlpden gf"lm1$tlr. 

M . Ruzvl'lt, mariPn amelesi sendlka.~ı r el· 
slndf"n, aracılık siyasPtJntn d4"vam e-ttil:I eu 
sırada grevin geri bırak1lmnı:ıın1 lste-ml&
tlr. 

iki fabrikada grefJ sona erdi 
Va~lngton, 26 a .a . - t stlhsallt ofisinin 

blldlrildiğmP göre Büfalo'da Beli Alrraft 
Corporatıon ve Nlagarafalle f11brlkal11rının 
grev i sona erml$tlr. GrevE' 10.500 işçi işti· 
rak etml.$tl. 

Bu firma AmPrlka Blr1e$lk rl4"vletlerln· 
dpn ve Bllyük Brltanyadan tutan 150 mil· 
yon doları g~en slparleler ıılmıstır. 

Bu gN:V, endCI~ mQ~sslllerl konı:· 

resine balfü bulunan otomobll l~llf'rl sendi· 
ka!ıının kararı IlzPrln,. !lAn edllmlstl. 

İngiliz tayyareleri 
·Tunus'ta bir fronsız 

~'>I~~. "~ aa~nın tesiri, batırrlan kanununun kayıtları dolayısiyle .ta
(i~ niçiij·!l'uttefik ticnret gemile- tıt ifine iştirak edemiyorlardı. Şıı:n: 
')> ~ llltııur. llarbin ilk dokuz ayı di ayanın kararı mebu$la:r meclııı 
~,~~leri'~ denizaltı gemileri ve tarafından kabul edilecek olursa, 
~-, "ts ~rafından batırılan ge- bu eıtı""e1 de ortadan kalkacaktır. 
~ ~tı hin'J' aylık tonajı yüz yet- Acaba" bu engel kalkıp da Ameri· 
\,~lt\ en ibaretti . Fakat do· ka ticaret gemileri ~ilahlanm1ya ve 
" t ıı~lt a;:uında Fransa yıkıldı. fngiltere limanlarına .uğra~~;& 
l li tç1tdit ansız sahillerini elleri- başhrlıktan sonra, Amer•ka huku
~'l"lr\ ~er :'e bundan sonra va- meti 1914 harbinde Wihon'un 
~ İtı ~egt"~ıat. iki misline çıktı. yapt:ğı gibi, bitaraflık ~":kl1t.rı ~- Vlchy, 26 11.a . - Unlted Prea : 
~)i'-l ~rılta_tı a7.ıranmdan aynı se· zerinde r~rar edecek mıdır· Hıç Fransız amirallik dairesi, lnıtıll~ bom-

şilebine hücum ettiler 

~') 89 b· ununa kadar aylık sanmıyoruz. Amerika'nın Al?'an- bardıman tayyar.,.lerinln Tunus loyılan a· 
l~Fıl\ ~'da 1~~.ondu. Ondan sonra ya'dan- bitaraflık haklarına nayet çıklannda Fransıı Dlvona şilebine hOcum 
~, l l da. to~ı Ort yü:z bin rakamı etmesini istiyebileceği zRman artık ettJ~inl ve mllrettebat ara,ında sekiz ölU 
\_)~tt'rihirıd aııdı. Fakat nisan arkada kalmı§hl". Esasen Amerika ve üç yaralı bulunduiunu bildirmektedir. 
~I 1ıt.'rı haı:1~ sonra İngilizler politika adamları, alman hi}küm~- • .J' "'""""""'"""""""""""""''-

~~·ıı .. t.(l..1·1 .. ı 11:ındp, malumat ver- h k k k d 1 r • .. .. • 
~~ " t Q • e tinden devletler u u u aı e e I· • KUtUK oı< HABERLER • ~ 1 biıı.1~"etr~eın· . • d .. ne ria~eti beklemiyeceklerini çok : \ i : 
~iti .ı\ rıı.k ıııı zayıatı ort defa tekrar etmi§lerdir. Ticaret g~- "'••••••11111aıı11111••11••11•••••11•t" 
~ ~, 'lllerjk!Dtnı bulduğu zaman· milerinin silahlanmasına ve tehlı - Bllkreıı. 26 a.a. - Aı!!kerl mahkemeler, 
~· d~ftı. c: ~ti.antik muharebe· keli bölgelere ~eyrisefer etmeleri- komUnist tll.hrikltından .ııuc;lu 17 klılyi 
~ ~ilid letıer hlJ>hr ki bu il~ kant- ne mani olan engelleri kaldırmaz· 3 yıl ile 25 yıl arasında dertıen hapis ce
\~ı. ..\. ~leriı, Ukukuııun bıtaraf - dan Önce, denizleri donanmasiyle zalarına mahkt>.m etmiotır. 
t l'tıeriL e 0Yınıyan bir •ekil 1 1 d A e Ali t 1 '~ ı 11:a A.tl v murakıı.besi a tına a ma!lı a m - can e, 26 a.a. - Mark!ıi'!t mebu~ ar • 
'ld't'" t'tıurakab a~tik yolunun bir rika'nın devletler hukuku kaide- rlan Villalta İ!ıtpanya dahili hı:ı.rbtnln !!O· 
~~ı ~di "e b eaı altma almıya !erinde~ :ziyade kendi kuvetine da- nundanberi akraba.aı nezdinde gizli bu -
~, dt.t lr:eyi ~ ~urakabe altma yanacağını anllltmaktadrr. lıte bu lundutu Menovar'da ttvklf edllmlıtır. 
'~hin'trı, g .. Rıttıkçe geni~letti. sebepledir ki ticaret gemilerinin si- BUkreo, 26 a.a. - (D.N.B.): BUkreı 
~, 't-..ı erjtıd ore, Amerika Kana- 1 h 1 · f ı · hak hıtr]) divanı ekeeriııl yahudl olmak U:r.erc 
\..~\ .. ~,tı d tl'l Croenla d' b .i lanma arı ve seyrıse er erı -
~~" bir il l2Iı11ıd • n a ve u kındaki kayıtların kaldırılması, A- 12 kl§iyi 25 sene kürek oezaaına mahk~m 

~l~dir tbölgeyi a ya kkadar u- merika'nm fili olarak harl> .. i~tira- etmiştir. 
' İl • llgilt mura abe et- k" k d varan b•r manaya da Tanca, 26 a.a. - Fransız do~ Afrl • 
> .... ~ tlrit er<' İse, yalnız iz., lne b·~· ar 1 ka.ııı umum vAllsi GenerA.l Rniı;ı:ıon , fran-

'"'ll b\:n~a adaları arasın· a ma l ır. !'rZ Glne'slnde yaptıtı teftiş aerahatinl 
• abesi altında bu- A. Ş. ESMER bt.tir~~ Dakıp"a dönm~. 

ROSTOF 
alman 
tehdidi 
altında 

tM.zitı ~ v~lr~. 1 

K.- bw. ı:nah!illerde alman kıtnlarının Da"' vanın ruhu 
M<Jl!kova'ya 60 Jd!Ol"M'tre ?MM!ede btr 1 

(Buı 1. inci sayfarla) 

rebesJ verıımcıctedlr. Al:man ve rumen ordu
ları kendilerine G.000 k~lye mal olan ilk mu
vattakıyetsizllklcrınden sonra ıtmcıı pike tay· 
yarclerı ve ı.oı>cu nun yardunlyle soyyet mev
zilerine Umltalz lıucumlıı.r yapıyorlar. Soyyet 
kıtatarı ı;cklt:mclt zorunda ka.lm1$lnnıa da, 
alınanlar rus müdafaasını yannaı:a muvar -
tak olamnmıılardır. 

Hnvn harbi ılk meydan muharebesinden 
herl,.,.dUtı:n ının takviye kıt tarı ı:ettrdH:I ı;U

künct ıtcvrc tnct dahi, arası kesllmerten de· 
Kırım ın bl.llUn ıenır ve kö,rlerı bırer ka· 

le halın! al1n<1Kladır Kırının merkezi olan 
sımrcropol'dn barikatlar y~pılmakta, ::.tvas -
tor>al dı>nlı: üsstıne toplar yerlest.lrUmeıcte. 

nkerlerın ı;okaKlnrdıı talim yaptıkları ı:ö -
rillmektedlr. 

nöktall'll "ftlrdlldan hıllkkınd&ki icM\a:ırı t.
:ptt eder Mç btr ml'ltme.t TMVCUt delildir. 

A.lmanlann 20 ,ünlük kayıplaTı 
Londra. l6 a.a. - Ktnlordunım o~nı 

olan Kraanaya Z'll'eZda gazetesinin Mosko
va radyoeu tarafınd11n neşredilPn bfr ha~
rlnde, alman ordusunun IOn 20 g(ln 7..ar
fındakl kayıplan 300.000 ölQ ve yaralı~, 
bulduğu bildlrilmektedl:r. 

Alman a•kerlerinin anlathltlan 
Moı1kova, 26 il.&. - alman asker lPrin ln 

fü:erlnde bulunan muhllbere kAğıt.ları do 
almanlann rus c-eph61nde u~dıklan ka 
yıplann ne kadar muazzam oldukunu gös
termekte-dır. Alman ukerlerine yazılan 

mektuplarla hu aıı:kerler tara fınr1an g<'\nde
rllen mıoktuplann hemen hepgi ölen vey11 
yaralanan dostlar hakkında malOmat ver-
mektedir. 

So,·yet haberler bürosu a lman askerle
rlndPn Helmuth Hubert. t ara!ından yazı· 
lan hır mektubu neşretmiştir. Hubert, 
dostlarından bl rıne yazdığı bu mektupta 
6Öylo demektedir: 

''Daha tik günden itibaren .ateş karşı · 
sında kaldık. Yalnız 20 kl$iden murekkep 
olan bir kısımda iki asker öldU ve blrook 
a&ker yaralandı." 

Başka bir alman askeri de ıunlan )'aZ· 
Altüst olan alman planları 

J.ondrıı, 26 a.n - Royter ııJansının Kuy - maktadır: 
blset'lekl huşu!! muhabiri blktlrlyor: "Arkalarınrian ağlıyacak oldutumuz 

Kallnın D..ılı:csındekl ı:erı:ın \'azlyetten Is- kimselerin sayısı pek coktur. Dün bir obOs 
tıraae .. derek limen hölı;: sıncte bir namle parcası Trıtte'yl öldürdü, dört kl&lyf de 
yapmaktan ibaret otan a.mnn rıt:ınları alt 1 )"arahıdı. Kısmımıuı kumanda eden teğ
üst edllmlstlr. <".O Un ('lvarınckı.ıcı muhtelif meıı öldiı, tefmen Schumpsle da yaralan· 
tAll kesımıerd sıunıer~e cereyan d n muha- dı, Bırıncı böllıkten 13 kl&I öldü. \\'atkrels'I 
rı>hı C\en wnra .ıusm n ilk mev.ı:ılerln' &Urül· de hastahk götUrdU." 
mue ve atır kayıplar vernıstır. Bır atm11n Cephedeki asker ler le a ileleri ve dosttan 
piyade ıumrnl ile hUc-um kıtalarının bir ala· arasınd:t boyuna buna benzer haberler alı· 
yı bir noktad.ı sovyc-t mudaraaLuına ı;:lrme· 

f:e muvıırrnk olmuşsa da aovyet kıtaları kar· 
•ı hücuma .ı:ectnce hucum kıtaları sllAhları • 
nı bırakarak kacmı•I ırdır Bun..ın nellresı o
l ırak alm nlıır bir mut 1et evet zctı>teltlklerl 

Kolm dl'n pus,.t.rtulmu5lerdlr. 
ItmE>n .ı:ölü hlllıo: sındı> cereyıın ed.-.n lic 

ııılnlük muharebe esnasındn nlmıınlar 2 000 
kısı za)'lat vermıo ve VelyC' kö)•ünu kayhet • 
ml$lerdlr 

MoJ1118k keııtmlnln ııol cenahında. 129 un-
cu alm11n motXrlU tüqıenl ı:..ınıerC'c ı1 .. vam 
t>den muharebaler netli' •·in 1' ""vyet mu il.· 
raa hattını yarmııı:n mu\nfCak otam'lmıttır. 

5-0,'YEt kıtnları al"l'lan ptya1 sl"lln ~nk ve 
topçu yarı1ımlııle yaptıfıı eıdd tll hüC'umtara 
mukavemet etml•lerdlr ıevzller csbucıı k 
bir elttl'n cSbUr cif' .ı:ecmtatlr Cenuptan )lllk • 
!asmak suretlyl<' bir &nurt'l!a hareketi yap -
marıa tt-nbbüs eden almnnl11r dn °lmh11 <'dil -
mıııerdlr. 

Almanlar lazyikı arttır ıyorlar 
l..ondr11; 2~ a.a Uoskovo rarl)OSU, 

bu pauır ~abahı saat nltı emısyonunda su 
haberi \'ermiştir. 

Alma nlar, Rostof kııslmlndP bırtok 

hücum kıtalan tcsklllerı vücude cetlr -
mlşlerdlr. Rosto!, gltUk<:e daha ziyade teh
dit edilmektedir . 

Perşembe günü, almanlar, sovyet mU
dnfaalanna karşı birçok hUcum :ı·apmıslar 
dır.--Bl:ı: o ·tada....ov:ı.·ct .müd lil<-..rlne kar
tı 100 tank ve büyük m iktarda plynde 
ileri stırmüşlerdlr. Yapılan şiddetli 

muhareberle nımanlar gerı pliııkUrtUlmtio

tür. Almanlar , bu &ırada 14 t a nk, 6 top 
ve bir taburdruı fazla piyade ask eri kay
bı;tmişlerdir. 

Cenup cephesindeki durum 
kaygı verıci bir mahiyet aldı 
Kuytoı&ct, 26 a.a. Unıted press: cep-

hPdcn alınan hususi t.elgrnflara göre, 
ruslar, cenup cephesinin bir kesimınde, 

cok &ıddetli alman baskısı kareısında yeni 
mevzılero c;ekilmı§lerdir. Fakat, btıt\ın 

öteki kesimlerde alman hilcumlan geri 
pUskUrtUlmtiıılerdlr. 

Pra vda gazetesi, bUtUn cenup cephesin
dek i durumun kaygı verici bir mahiyet 
gösterdiğini kabul etmektedir . .Almanlar, 
muharebeye, on binlerce askerden mlirek
kep yeni kıtalar sokmakta, Rnelar i ııe 

mevzllerlnl kuveUendlnnekted1r. Bır rus 
t ümeni, Stnllno kesiminde 15 bın alman 
öldurmüş ve bir ltalyan stivar i böltiğünU 

geri püskiirtmüştUr. 
Bildirildiğine göre, r omen, macar ve 

ltalyan kıtalannın yardımlyle alman
lnr bütün Donetz havzası boyunca cephe· 
yl yarmnğ11 calışmnkta ve Rosto! tehdit 
aıtınrla bulunmaktadır. 

Moskova'ya gi t tikçe şiddetlenen hava 
hUcumları yapılmaktadır. Almanlar, bu 
hava h1.icumlarında pek çok tayyare kay
betmlglerdlr . 

Harp raporlarından çıkan netice 
Londra. 26 a a. - Rus ve alman harp 

raııorlanndan çıkanlan netle,. ı;udıır : 
Moskova'ya karŞı yapılan hamle ruılar 

tarııfından muvaffakıyetle durdurulmakta , 
Donetz havzasına karşı yapılan hamlf' ise 
daha zlyaıie şlddetlenmls bulunmaktadır. 
Rus tehllf:lerl ilk defa ola rak Marlov·ya'· 
dan bah!<ctmC'ktl'dlr. Burası r1on nPhrlnln 
blrkac mil batısında mDhlm bir maden 
merkezidir . MQhlm bir sanayi ı;ehrl olan 
Stallno beş gün süren muharebeden sonra 
ruslar tarafından txışaltılmıstır. 

Perekop berzahınrl a,. a lmanla r rtı!< hat· 
lanna girmelerine !mkAn veren muvaffa
kıyetlcrlnd~n sonr n t ekr ar pUskOrtülmU&
lerdlr. 
Diğer taraftan, nlmanlar K11llnln'ln l.s

gallnl tamamlıyamamıslıy-dır. Sehrln bir 
kııımı hA.lA rusla n n ellnderlir ve SQkaklar
da muhareb('ler deva m etmektedir . 

Umum1 ol11rak. o.lmıınlar llerlıomelerln

dekl alhrlığı mAzur göstermek ıcın kar ve 
çamuru Her i sOrmektedlrler. 

Kaluga'd11 da ruslar sehrln içinde mu· 
kavemet ederek sokak muharebeleri ve
riyorlar. 

Harkol Jügmedi mi? 

nıp verllmektedır. 

Amerikan ate,emiliteri 
V Qf:ngton' a çıairıldı 

Ku>•bl&et, 26 a .a . -Unlded Press 
Amerikan ateşemlllterl Albay Yeaton, 

lstlsarelerde bulunmak ilzerP Vaşlngton'a 
çaıt :ılmıştır. 

lngili% ve Sovyet sendikalon 
bir beyanname. imzaladılar 
Londra, 26 a.a. - Paznr sabahı Mos -

koH, radyosunun blldırdlfln,. göre, SovyPt 
ve ln~lll7. ise! senrtlkn.l a rı, 11nn zama nlarda 
Vosko,·a'da toplanan lnglllz ısovyet senrli
kaıorı konferansmda, Almanya'ya karsı 

)'a::nla n harbin muvaffak olmıısınd11 tf'slrl
nı gösterecek kaı:'1ılıklı yarrlımlnrda hu -
ıunmaA"ı taahhlll e~·ıemişlerdl r. 

So,·yet sendıkaları sekreleri Ivern lk, 
ve ınclllz sendikaları sekrnt ı>rl Slr \\'nlt"r 
Ci!rlnc tarnfındnn lmuılnnnn mllştert'k 
hır beyanname hu işbi rliğl n ln cı:ıaslı he -
d,.flerlnl teşkil eden ııeklz noktayı ih tiva 
etmektedir . Bu sekiz. noktada n bi ris i, ln· 
g!ltere'nln Sovyetler Blrllği'ne yaptığı a· 
zam! miktarda 911Aıh yA.rdımı dA.vasınn I~ 

tırtık etmek, bir dii(Prl df' t ank, tan·11re, 
top, mQhlmmat ve bft$ka siltihlar lmnlinde 
azami fc;tlh~aıe varmak mak adiyle hl'r iki 
memleketteki endüstri ga)·retlnin ftızln -
la&tırılmaınnn yardımda bulunınnkt.ır. 

So\'yet sendl kalıırı mllmcl!llllkırl, lngfllz 
delrgelerlnln ~·apbklan lnglltere'yl ziyaret 
davetin\ kahul ebnlelerdir. 

/ngiliz .. ndileal°"' -.ltretm 
/ngilter4e')'f! dönüyor 

Kuibi~ef, 26 a.a.. - İngUiz 1'.endi
kaları sekre te ri Sir Wal t er C itrine, 
İngiltere'ye dön~k ü zere Kuibi -
şe ften h areket etmiştir. 

M oskova komutanının· bir 
makalesi 

Moskova, 26 a .a. - Moekova komu
tanı General Artemef bugün Pra'Y'da 
gazetesinde çıkan bir makales.inde 
şöyle demektedir: 

" Düşman vatanın merkezine yak -
!aşıyor. Hazır bulunmaklığımız la -
zımdır. Moskı'.>va !lokakları dü~manla 
&ü ngü süngüye muharebelere sahne 
olab ilir. Bunun için her sokak şim
diden askeri bir manzara almalı, her 
ev bir kale, her vatandaş da bir asker 
haline girmelidir. 
Mosıkova yaJcınındak.i istihkamlar 

her gt.in daha kudre1tli bir vaziyete 
gelmektedir. Sovyet hava faaliyeti 
artmakta, kan hiç bir zaman görül -
m<:mi~ bir ~ekilde akmaktadır." 

General halkı düıman tarafından 
Moskova'ya gönderilmiş olan ce9us
lardan ~akınmıya çağırmakta , bu ca
suslar dan bir çoğunun kızılordu iini 
formasını taşıdığını bildirmektedir. 

Mo11kooa'ya alman hamlesi 
Londra, 26 a.a. - Royter ajansının 

Kuibişef'teki hususi muhabiri, birkaç 
g ü ndenberi Moskova'ya karşı muh -
telif t a li kesimlerde ağırlaşmış olan 
alman hamlesinin iki istikamette ye· 
niden başladığını bildirmektedir. 

Ru•ya'ya lngiliz - Amerikan 
yardımı 

Lonıtrıı, 26 A a. - Sunday Tlmes ıa~te • 
sinin haval"ılık muhabiri yazıyor; 

B1rleslk Amtrlkıı , ı:::?vYl'tler Blr1tt lnl" tay
yare bakımından bUyllk ııır yardımdıı bulun• 
ma kta ~r&htr, btz de ruslara cok miktarda 
tnyyare &'Ön<l rlyoruz. 

Dl~er taraftıtn , tnırlllz • Amerikan !&birli· 
tt orta ııarkta meyvasını ılmeltelen ... ·ermlı 
hulunmaktadır . Orta ıark•a tıtyyareo seVl<t
ya tı yııtmur ırtbl ıelmelrt•dlr. Brttanyııtıla • 
nn ~rta terktA dUl?ftanlannıı kanı telcntlc 

Qııtünliltü haiz olduktan artık muııaıcıcakur. 

Tobruk'takl leh askerlerinin 

gösterdikleri kahramanhk 
~oskovıı. 26 a.a. - Kresnaya Zvezda 

gazete~ine göre sovyet kuveth•rl Ukra)-na- Londra. 26 a.a. - Pat aJansı bildir iyor: 
nın mfihlm sanayi merkezi olan ve al· 2.."i lllcteşrln tarihli Ttmes sazetesınln 
mantar tarafından birkac rlefa zaDtedlldl- robruk'ttıkı hususi muhabirinden gelen 
~I bildirilmiş olan Rarkof ~!varında elddet· bir telgraf fnglllzlerln yanıbasında harp 
11 mukavemetlerine d~vam etmektedirler eden polonyalılann pterdlklm kahra-

• * • manlıkl övmektedir. 
Lonc'lra, ~ ıu\. - T.ondra'nın ry1 milli\- Guete ''blrk~ hatta zarflnd& Polonya. 

mat alan mahmlPrl Harkof'un zaptı hllk-1 lılann c."HANti Tobruk't& meeel haline 
kındt1ld ıtılmMı iddiC\8llll * teyit ne de selmiııtk"" demektediır. • 

yardımda 

değildir 
(Bııtı ı. ~ncı saY1alla l 

han, artık, alman ordularını J?a~
l up etmek değil , m.uvaffakıyctlı bır 
mukavemete imkan bulup b u lma
mak davası ü s tüne dayanmıştır. 
Ural'daki cephe n in geri si İngiliz 
ıLdalarındn veya Ame r ika kıtasm
da olamaz. Bu cephenin a~asmda 
ıanayi bulunmak ve p e trol kay
naklaTı tutulabi lme:k lazımdır. 
Anglo-Sakson yardımı, ancak, bu 
kelimenin llıgat manası ve "imkan 
içinde" ıartınm kaydı i le i ster iste
mez sın uO aınmalJctadır. Bu yardım 
yalnız h11va kuvc tlc r i gönderilmek 
bakımından ciddi b ir ehemiıyet .ala
bilir. 
Şark seferini muhakeme eder-

ken, Londra ve Moskova'dan gelen 
yardım haberlerine değil, cephe 
tebliğlerine, ve bilhnsr.a Kafikasya
nm talihi ile Kızrlordu ihtiya.tlan
na ve harp s anayii is ti h&allerine 
bakmalıyız . Rus mukavemetine 
bağlanan ümitlerin h e psi, bu üç 
meçhulün çözülmez sırları üstüne 
top 1 anmı~hr. 

Amerikan ya11dımının esaslı bir 
iı.mil olması, bu yardımm 60n dere. 
ce kolay ve toptan ol iı.:bildiği 1914-
1918 garp cephe!Sinde dahi, fuan
sız ve İngiliz mukavemeti ile müm
kün olmuştur. Bugünkü §ark sefe
rinde ruı mukaveme ti ve bu muka
vemeti içerdcn b esliyen kaynaklar,. 
geçen harpte Fransa'da olduğun
dan çok dnhn ehemiyetlidir:ler ve 
yardım, mesafe ve yollardan dola
yı, te.!iri daha az olmağa mahkfun 
bir amildir. 

Falih Rıfkı ATAY; 

B. Ruzvelt bugün 
bir mesaj yollayıp 

deniz sif ahlanmasına dair 

tafsilôt verecek 
(llaeı ı. Jncl ıaytada ) 

tamrunlanmıvtır. Ko~l:zyıon bu kararı ıo 
reye karoı 13 r eyle vcrmi Ur. 

Hariciye nazır muavinini11 
beyanatı 

Nevyork, 26 a.a. - (United Pr~ : 
Hariciye Nazır Muo.vini Mr Dean Aobe
son dün §U boyanatta bulunmuştur : 

- D~ slyııseU mlzln ilk hc def1 htir mtı.. 
Jetler in varlığını tarihte eş\ gör.illmemiı 

bir §eklldc t ehdit eden en bUylJk tdıllkew 
yl or tadan kaldırmaktır. Bu t.e.hUke na.
zlT-m tdı.l ikesidir. N~ y~llrnediğl tak,. 
dlrdc ynşamnmız mfun\ttin olmıyacakt:ıı:. 

Ruzoelt'in Albay Knox'a 
mektubu 

Vaşington, 2 Ga o. - M. Ruzveft ~ 
gfinQ dolayıslyle Bahriye Nazın Albay 
Knox'a göndı-rdlğı bır mektupta f lonun 
mlllt mOdafaadnkl rolüne lŞarct ederek 
6Ö~·l e demektedir: 

"'F iloya mensup gemiler efrad nın vazl
fe ve mesullyetlertnln ıfasınfl ne l<ndar 
muktNJir olduklarını gerek mllleU' gerek
se fenalık k uvet ler ne karsı isıınta hn:r.ır 
olduklarına t am gü\•rnlm ,•ardır ve bu~ 
nunla iftihar ediyorum.'' 

M. R uZ\·elt "At.lns ve Pııslfık d!'nntnde 
uzaklarda bulunan filolarımız" t!lb rtnl 
kullnnarak bug{inkll harekA.ta d t elmih 
etm,..kte ve şunlan Jltivc eylcm('ktl!'d r: 

"F ilonun ordu ile ve mllyonlllr<'n ııtVf1 
müdııfaamızla sıkt blr surmt.c tşblrllfü yap.. 
nuısının ne kadar Hl.zumlu oldu ~nu l.tlrak 
edPC<"~lne gilveneb!11rim." 

Mektupta, bütün amer kalılar Hblr1Pşlk 
vp maıtlfıp !.'dilmez" kalmak için $ahst 
menfaatleriyle parti menfaııtler ni fedaya 
Qıı~rılmaktadır. 

Kurtuluş vapuru gene 

Yunanistan' a gidiyor 
lstanbul, 26 (Tell"fOnla) - Yunanistan'• 

ikinci parU yiyecekleri ı:ötü~ ek olan Kur
tuluı vapuru yllkOnü almaktadır Vapurun 
yarın )Ola çıkması bc-klıenmP.kı.cıtlr. V pur bu 
defa ı:ene tkl bin ton yiyecek götür cekttr. 
ıunantsta na sönderllecclc şe) ler ('111 bin to
nu bulacarıı tein bunun daha cnbuıc yapılma
ıı düsilnccs'l)l'le bu tasmıa isine yunan vapur. 
!arının da kaUlml\SI kararlaımııtır. 

Hollanda Hindistam yeni 

Genel kurmay Baı anı 
Batavia, 26 a.a . - Hollanda H i n • 

.ii stanı ordusu g enel kurmay başka
"! General Terpert en, 13 ilkteşrin<'le 
hır tay yare kazasında ölen genera l 
Beransbofun verine başkumandan -
lığa tayin edilmiştir: 
~sos •1'saau~ 

Türk ordusu düşmana 

düşman, barışa dosttur. 

Tenbel odam; iyi 

vatandaş değildir. 
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Bir Cümhuriyet Valisi 
... VE ~~-~u._ ....... .,.,.. ............. .,.,.. ................ ~. 

~M~·.__,.._. .............. ._. ............ ~ 

bir Cümhuriyet köyü 
ıııııı ı ı ı ıııııııııı ııııııııııııı ıı ı ı 

;ncirköy çocukları 

200 kilometre aşıp Denizli ve Muğla 
mekteplerine gidiyorlar ! 

'A cıpayam ovalarında maruf Ka-
rahöylik pazarına uğramadan 

yüklü yüklü katırlarla yaya olarak 
doğru Denizli'ye geÇen yolculara, 
"nerelisiniz?" diye sormazlar: bun
lar ya Üzümlü'lüdür, ya lncirköy· 
lü. Denizli'de okuyan çocuklarına 
Fethiye'den erzak götürüyorlar. 

Fethiye • Denizli arası 200 kilo
metre l 

Geçen sene, gene kamyon bizi 
~Aydın'dan alıp da Muğla'da bir ha
nın önüne et arabası gibi silki
vermişti, gözüme bildik bir yüz, 
elime katı bir el yapıştı. Yüzü gü· 
neşte yanmış yanmış, yıkandıktan 

sonra güzelce bir daha yanmış; su
:ratı namuslu çizgilerle dopdolu: 
!ncirköylü Nuri Hoca. Çocuğunu 
lkatırına bindirip Muğla'ya imtiha
na getirmiş. 

Fethiye - Muğla arası 165 kilo -
metre! 
Beş kilometre yürüsek ~ş dama

rımız patlar. Minnet altında kal -
mamak için çocuğunu ~nim ya
nımda kamyonla Fcthiye'ye gön • 
dermek istemiycn, onu katırın sır-

lncirköylü, çalışmanın, gücün 
yettiğinden daha çok çalışmanın 
karın doyurduğuna şurda dursun, 
din gibi, inan gibi vicdan doyur · 
duğuna ve namus koruduğuna ina· 
nır. Çalışmayı şereflerin en yı.'ka· 
rısında tutan köy bu ı 

Enine boyuna dört yedi daki -
kalık avuç içi kadar bir köye kıs • 
kanç bir tabiatın kızıp köpürüp de 
nası l saldırdığını seyrederken ür
perirsiniz; fakat gene bir avuç in· 
sanın ona nası l karşı geldiğini bir 
k~re görseniz, köyün Çeşmebaşına 
hır "gayret kahramanlığı" sembolü 
dikesiniz gelir. 

Bizim köyde çok dayanıklı, gü
cünUn üstünde iş gören, şikayet 
etmeden alabildiğine iş işliyen co
cuklara "kahraman" derler. Keli
meyi yanlış okumayın: kahraman! 

tına, kendini kestir~ yoldan uçu- • 
nımlara teslim edecek olan şu ki- I çinizde köy çocuğunu ya-
rcmit benizli fakir köylü, atılan ok- ban mah1fıku gibi ürkek 
larla zincir kemiği kırdırılan Asur sananlar varsa, İncirköy ço • 
arslanı gibi, dalgaların ve dağların cuJdarını eski Muğla valisi (şim-
ardından savrulan güllelerle yarı di Balıkesir valisi ) muhterem 
yeri uçmuş neferlerini sırtlıyarak Recai Gürel'den sorsunlar. " Va-
siperlerden siperlere aşırmış kah· li geliyormuş" diye duyan köy 
raman bir yedek subaydır. Bugüne Cümhuriyet Bayramı yapaı- gibi 
bugün Numan'ını Denizli liscsin • bayram etmi~. Düğünlük elbisele-
den mezun etti, Kadri'sini de An - rini giyen kadını kızı; terli göm-
'talya Köy Enstitüsünde okutuyor! le;ini, tiitUn "zifirli" ceket ini de· 

Hani Pelikan dedikleri Kaşıkçı- ği tiren o Iu uşağı Çamlıklara dö-
'kuşu hazan, denizlerde avını arar külmüş. Çocuklar sığır oğlak pe 
arar, fakat bütün deniz mahlukla- şine gitmemiş, yarım saatlik yol -
nnın suyun dibine kaynadığını gö-

1

_ 
.rUr de yorgun kanatlarını sürüyerek 
yuvasına boş dönermiş. Yiyecek bir AKDENİZ'DE 
şey getirdi sanan aç yavrularının 
sarı gagalarını açarak sevinç için· 
de kendisine doğru koşuştuklarını 
görünce, kendi gözü önünde onla-
nn biraz sonra aç ölecekleri aklı· 
na gelir "şimdi bunlara ben ne ve
reyim, ne yedireyim?" diye çırpın· 
mıya başlarmış. Nihayet ümit1liz-
likten çılgın bir halde kanatlarını 
E".avurarak korkunç bir çığlık atar, 
gagasiyle kendi göğsüne müthiş 
Öır darbe indirir: "ne yapay1m, si-
ze bundan başka verecek şeyim 
yok. i te ahn !" diye kalbini söker 
de onların önüne fırlatıverirmiş. 

Musset'nin (İlahi fedakarlık . 
Sacrifice oivine) dediği böyle şey· 
)erden bizim köyde çok! 

• 
ı ıcirköv dağların arasında. Gü-

neş geç doğuyor. erken batıyor: 
taptaze. dipdiri bir güneşin bomba· 
ladığı bir köyde ak5am garipliği 
olur mu hiç' Kavala. çıngırağa ve 
yanık ıslık seslerine h.asrctseniı bi· 
zim köye uğramayın, nasibinizi 
başka yerde arayın. 

Devesiz koyunsuz. kumsuz bir 
kövde monoton ses değil, monoton 
bir hareket bile yok: düğünlerde, 
yarenliklerde kıykıvlı. kıvkıvh de· 
ğil. kesik kırık ve gümgümlü "beş 
kaza" havasında erkekleri diz para
lar, kızları erkek gibi oynar: güp 
güp. 

Ev ev dolaşın Köyde on adım 
diiz yer bulama1sınız . Köyü sırt 
üstünde kurulmuş kövlünün geçi · 
mi de kendi sırtından. "Sırtımın 
derisi yüzüldü" "sırtım karadut 
gibi eriyip durur" dememiş. demi· 
yen bir tek 1ncirköylü kadın veya 
erkek yoktur. 

"Eşekçiğini" dört saatlik yola 
kereste çekmiye yollıyan dul ka · 
dın 25 kilo zahireyi sırtına aldı mı, 
2,5 saatlik Meseniz değirmenle · 
rinde öğütür, elinde bir tutam çıra, 
Belenalan'dan aşar da gece yarısı 
köye iniverir. "Ne varmış korka -
cak? Evci zamanda imiş o, yol bel 
kesme. Şimdi Cümhuriyet devri 
var. Kurtla kuzu yürüyor." Hele bi
risi hüit desin! Nasırlı elini yum
ruk yapar, tabanca sıkar gibi şeha
det parmağını kıvırarak alnına gö
türüp de "ben şöyle sıyırıp da şöy· 
le atıyorum!" dedi mi. k:r ,lamla . 
lan vere ceviz gibi pat pat diye 
düşer" 

İtalyan 
filosunun 
durumu 

Amiral Cunningham' m beyanah 
<Bnıı ı. inci qyfnc1a) 

Akdeniz başkumandanı Sir Cun
ningham, kendisi ile yaptığım bir 
görii!;mcde, demiştir ki : 

İtalyan ticaret gemilerinin, o ka
dar büyük kayıplar verdikleri hal
de, yine denizlere açılma~a hazır ol
malarına şaşıyorum. Her halde, İtal
yanları bu hususta alınanlar sıkış -
tırıyorlar. Tahminlerimize göre ey · 
lül avı içinde denizaltı ve tayyare· 
terimiz, İtalyan limanlarından çıkan 
Mihver devletlerine ait gemilerin 
vüzde otuzundan faılasını batırmıs· 
)ardır. Bundan önceki aylarda ise 
düşmanın kaybı yüzde yirmi tah· 
min edilmektedir. Bu yüzde nis'beti 
her ne kadar memnuniyet verici ise 
ıle, ön•ümüzdeki aylar içinde bunu 
lal- .. 7İvade artıracarız . 

f tal van donanması, tamirat yap
rnağa ve veni 2emiler indirmeğe va· 
kit bulduğundan dolayı, şimdi, 
dört veya beş zırhlı, sekiz pusluk 
toplar!? siHihland;rılmıs iki veya bel 
ki de, dört kruva.zör, altı pusluk 
topları~ silahlandırılmıs 14 kruva • 
zör ve sayısı kestirilemiyen bir 
r-ok destroyerlerden mürekkeptir. 

İtalyanların denizaltı kayıbı yüz · 
de 33 kadardır. 

Amiral Cunningham'ın verdiği 
bu rakamlara bakılırsa İtalyan do • 
nanmas· ancak "kağıt üzerinde mu · 
az.:.._.n,, dır. Fakat bu böyle de olsa, 
İtalyan donanması. Akdeniz'in mer -
kez kesimindeki dar ı?eçitte italyan 
1?emilcrini muhafaza edemez ve hele 
Akdeniz'in herhangi bir kısmında 
ise hakimiyetini hiç kuramaz. 

Şimıii bizim burada b~slıca işi • 
rr.iz, dev .. ive ~ezmek ve kafile halin· 
de giden gemilere refakat etmek • 
ten ibarettir. 

Hollanda denizaltıları Yunan 
destroyerleri ve denizaltılar• ile Yu
l!Oslav zırhlıları ve tayyarelerinin 
yapmış oldukları hizmetleri de ay
rıca an.nak isterim • 

da n valinin otomobilini karşılamı
ya başlamışlar. Vali, her çamın di· 
binde siyah bir baş, her çalının ya
nında beyaz bir dastar, her fidanın 
önünde bir fidan boy görmüş de; 
binlerce dönüm sırtı çadır gibi gi
yen, ne zaman dikildikleri değil 

fakat evliit gibi bakıldıkları belli, 
her biri iO • 80 metre boyunda çam
ları mı seyretsin, iki yanında bö· 
ğürlerine kadar ormanları sökü -
liip temel temel tarlalar açılan hey
betli ve zümrüt gibi tepelere mi 
baksın, şaşırıyormuş; otomobilin
den inmiş, "vali dayı, vali amca. 
bize mektep yapmıya geldin değil 
mi?" diyen fır. fır gözlü. dilli dilli 
İncirköv çocuklarını otomobilinin 
içine dısına doldurmuş, "hoş bul· 
duk, siz de sağolun" diye bin ke· 
re mi demiş. beş bin kere mi, 20 
dakikalık vokuşu yürüyerek kö . 
ye çıkıvermiş. 

Muğla vilavetinin valisi İncir . 
köy'e ve köyÜilerinin çalışkanlığı· 
na ne kadar hayran olmuş tasavvur 
edin ki, Feth.iye'ye indiğinde, 
cümle cemaatin içio<le "yaşasın İn . 
cirkö !" dive üç kere çok çok ba . 
ğırmış; Muğla'ya vardığında da: 
"ben bunca yer gezdim. bunca yıl
lık idare adamıyım, tncirköy ka . 
dar çalışkan, onun gibi cana yakın 
köy görme-elim" demiş. 

Bizim köylüler, köyün mektebi -
n i bu kadar olsun yaptırdı diye, 
bu valinin her adı anılışta: "bir ya
pıştığı altı n bir yapıştığı gümüş 
o lsun : oğlu ile ord-ıı, kızıyla kom
şu olsun" derler. 

Bir cümhuriyet valisi ve bir cüm
huriyet köyü l 

Sulhü korumak i(in yapılan 

görüşmeler akim kalmadık(a 

Japonya 
Uzak - doğu' da 

harekete 
gecmiyecek 

cnuı ı. inci 118)'!ada) 

küen yaylalarının kapısın ı ~cak· 
tır ki bu, Çunking'in düşmesini 

kaçınılmaz bir hale koyacaktır . 
Bu taktirde yalnız bir imkan kalır 
ki o da, vah~ Tibet bölgelerine veya 
Çinlilerin komünist nüfuzu altında 
bulundukları şimal doğuya çekil -
mekten ibarettir. 

Yine ayni mah :'illerin kanaatine 
göre Longyum'un ihaneti. pek az ih
timal dahilinde olmakla beraber, va
rit de görülmektedir. 

Sulh için yapılan görüşmeler 
akim kalmadıkça ... 

Vaslngton, 26 a.a. - Ofl·Ilavaq: Assocl· 
ted Press'ln iyi mnlOmnl nlan mahfiller. 
den öğrendiğine göre Japonya, barışın mu· 
hafazası için şimdi cereyan etmekte olan 
aiir!lşmeln akim kıılrlığınn kanaat getir· 
medlkçe Uuıkdoltu'da ht>rhııngl bir tedbl· 
re baş vurmıyacaktır. Gecen ağustosta 
bl\Slanmıs olan m01.akerelcr devam etmek· 
tedtr. General ToJo'nun relsllğin<lekl yeni 
kabinenin hattı hareketi resmen tebliğ 
edllmı, olmamakla berabl'r, kabinenin (;5· 
rüsmelerln devamına müsait olduğu bildi
rilmektedir. 

YF.Nİ ÇIKTI 

BİLMECELER 

ve MANİLER 
Naki Tezel 

Ktş gecelerinde hoş vakit geçirmek 

için yegnne kitap. 315 bilmece, •1'18 

mıınl. Fiyatı rıo kuruş. Berkman ve 

Ha,,et kltapcvleriyle bayilerde 

bulunur. 

1
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~ RESMİ TEBLİGLER ; . 
~ ...................................... ,. 
İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Lonc1ra., ~ a..a. - Hava nezaretinin tıeb· 

ııaı: 
Sahil mft.dafaa nrvlılne meıuup Hudllon 

tayyareleri bu ıabah erken Hollanda kıyıla • 
rında dUıman eemllertnl bombalamıılarmr. 

Tenıchell:ln&' açıklarında kafile ile 8eY&hat 
eden ıkl vapura isabet kaydec11lınlı, bılıka bir 
katlleye mensup bir semlde de 1Jmulden a • 
cıklarında yanııın çıkanlınıttır. Av tayyare -
lerlnc1en mUteıekkll tllolarımız bu aabah ırt • 
mali Fransa üzerine ıert bir akın yaıımısLar· 
aa da pek az c1Uıınan tan·aresı sormUsl!crdlr. 

Bomhardıman ıervı.ıne mensup Blenhetm 
tayyareleri bucQn öı:!lec1en 11>nra avcılar re· 
!nkıı.tınc1e olarak Hollanrta kıyısı acıklarında 

c1üşman ııemllerlnl bombalamıalardır. 

Avcılarımız buııUn SündUz Fran~a'nın •l • 
mallnc1e ve ıımal batısınc1a taarruzt ıoesır 

hareketleri yapmıılardır. Dleppe, Cherbourıı 
ve Rreıt bcllııelerlnc1e hedenere hücum edil· 
mlstlr. Bu harekAttan Hd av tawaremız 

dönmemlatır. 

Ortaşark hava 

kuvetleri tebliği 
Kahrle, 26 a.a. - Ortaşark lnı:ıhz ha· 

va kuveUerl umumi kararıı:Atunın tebliği: 

lngllız bomba ta) yareleri, 23/24 llkte'ş· 

rln ıı:ccesl, t-;apoll'yı bombalamışlardır. 

Hava pek acık olmadı!::ından hedef iyi gö
ıiılmemlştJr. Fakat bundan önce' iki ı:ece 

Ustiıste yapılan a.unlarda cıkarılan yan· 
gıniarın halA yanmakta olduıi:u mlişahede 

cdılm15Ur. nu ~erer hQcum eden tayyare
lerin bombalar ile yeni infilaklar çıkarıl
dığı da görülmüştür. 

Başka bomba tayyareleri Trablu~ !ima· 
nına ve Blnı;azl'de gemilere hücum etmıe· 
lercllr. Blngaıl'de bombalar rıhtımlar üze. 
rinde patlamıs ve yanınnlar 

Trnblus'ta da bircok hedeflere 
atılmıştır. 

cıkmıetır. 

bombalar 

Deniz tayyareleri, hududa yakın bir yer· 
de bir otomobil kolunu ve cadırlan 

bomba ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Bu taarruvian sonra yangınlar çıkmıştır. 

Deniz tayyareleri Bardla'ya hilcum el· 
mlşler<llr. Cenuı;ı rıhtımında bir ınfılltk ol
muştur. 

Cenup Afrika bomba tayyareleri r.rızala 

ta)>are mP.ydanını bombalamı~lardır. Bom· 
balar tayyarelerin datınık bir halde bulun
dull;u bir bölgeye diışmli~tür. Tayyare mey
danından bir kara dumar sütunu yUk~el· 
mis ve birkaç kilometre uzaktan ı:örülebl· 
lecek bir yanııın cıkmı!Jtır. Yerde bulunan 
düşman tayyareleri büy!lk hasara utratıl
mı§tır. 

Akdenlz'de düşman ticaret gemileri bom 
ba ve mitralyöz ateılne tutulmuı IR de ne 
&'ibl neticelerin alındığı tam olarllk s6rll· 
lemcmlştlr. 

Ragu1..a'da bir demiryoltt ile bir fabrika 
ve Slcllya clvannda Llcot&'da bqk:a bir fab 
rlkaya muvaffaklyetle hücum edllmı,tlr. 

Büıt!ln bu hareketlerden yalnız bir tay· 
yarPmlz dönmemlıtlr. 

Libya cephelerinde 
Kahire, ;,j6 a.a. - Ortaıark Brltanya ku • 

veli.eri umumi kararııAhının tet>llil: 
Tobruk'ta, tehrln v. limanın havadan 

bombanlımanı dUn mahdut bir ölcüc1e olrnuı· 
tur. Ne haııar, ne c1e zayiat varc1ır. 

Düııman topcuıu daha bllYük bir taal'll'et 
&Ö!ltermi- c1e bu faaliyet bataryalarımızın 
atealyle teıılrU bir aurette Jı:artılanmııtır. 

Bütün k~lmlerdekl devrlyelerlmtz dOt· 
man muhalefetiyle karaılanmalaıızın harektl.· 
ta devam etmlı ve kıymetli malQmat ııetır· 
mlılerdlr. 

Hudut böl~cıılnc1e c1evrlyelıerimU normal 
faalb"!'tler1ne c1evam etmlılerdlr. 

Mihver tayyareleri 

Maltaya hücum ettiler 
Malta; 26 a.L ·- Resmt tebll# : 

Dliıman av tayyareleri, cllma.rtesi günü 
tok yüksekten ada üzerinde uc;muelardır. 
Bundan sonra, avcı himayesinde seyreden 
bir düşın&n bomba tayyareleri te,k.111, ka· 
raya ve denıze bombalar atmıştır. Birkaç 
sivil ha!ifr~e yaralanmııtır. İngiliz av tay. 
ya.releri, bu dliıman tetkllini k&l'lılamıı· 
lardır. Ciddi haııara uğrıyan bir düşman 

bomba tayyaresi, sanıldığına göre, tahrip 
edllmletir. Bir düşman av tayyaretıi haea· 
ra uğramıutır. 

Sovyet tebliği 
Moskova; 26 a.a. - Sovyet haberler bti· 

rusunun dün geceki tebligi : 
25 İlkteırlnde btittin cephe boyunca mu· 

harebeler devam etmlı ve bllha.Ma M oja
isk, Maloyaroslavetz, Taııanroıı ve Malev· 

ya istikametlerinde tiddetll olmuştur. 
Moııkova l.'trafında şiddetli carpıımalar 

vukua gelmiştir. Orel civarında faaliyet· 
te bulunan bir sovyet tank teşkili, biI'kac; 

gtin içinde iki alman piyade alayını imha 
etmlı ve 133 tank, H top, 35 tank kartı 

koyma topu, birçok siper havan topu, mo· 
tosiklet, 15 traktör ve mUtea.ddlt sarnıç 

kamyonu tahrip eylemlıtır. Cuma günU, 
bir sovyet tayyare filosu, 47 alman tankı 
ve cephane yUklU 160 kamyon tahrip etmiş 

ve iki alman piyade taburu imha eyleml11· 
tir. 

OdeAA bölge!!İnde Sovyet çeteler i faali. 
yetlerlne devam eylemektedir. Birkaç gün 
önce bir sovyet ı;etesl, Q"eceleyln, mitral· 
yöz ve yUk arabaları ile Uı.şınan otomatik 
tıllA.hl!ll'la bir romen kampına hllcum f't· 

mitlerdir. Romt"n Mkerlerl ve ııubayları. 

paniğe ujtnyarak kaçmışlar, fakat yolda 

ııovyçt 111ıvarileri tarafından imha edilmiş
lerdir. 60 romen ölmllş, ~ romen yaralan
mıştır. 

••• 
Moııkova, 26 a.a. - Sovyet tı>b!llinP 

ek: Moskova clv&nnda, alınanlar, mChim 

zımlt kuwtlcrinill .l:ıı6cuma külcmış oldu· ı ( J 
.. - ~ ic:İll. tahtacı- yapst - R A D y O 
-. ._..e!ICIRa mik'ekke9 koAar harekete 

119dnneittedtr. Eger ı.-ıt almaıD. k:ııtalan '--------------------------
... Pbt hi~~ boı7v • 4 wı-. bufttm ~ T~ ~ Difüyon ~ 
~ IO'FYet ~siınıie lııl.yiHc miktarlarda 
ta~k :ka;rıblne. uğrndılıiandır. Bu, ııoYYCt 
k'ıtalannın n&ı811 bir azla Te metanetle 
:kendilerini müdafaa ettlkl.erinl de l.!lbat e
der. 

*** 
M09kova, 20 a.a. - Sovyet haberler bü-

rosunun tebliği : 

Bu gece Ta~nrog, Marlovya, Mojalsk 
•e Maloyıı.roslavetz böl&elerinde muhare
bt>IPr deva.m etmiftlr. 

·~· Mockova, 26 a.a. -
ektir: 

Sovyet tebliğin'! 

Bir 90vyet blrlif:I 424 ncü alman alayı· 
nın bir taburunu imha ederek birçok harp 
malzemesi ve bu arada 3 top iğtinam et· 
mlştlr. · 

Sovyct topçuı:u 10 bataf}la, 15 mltrnlyöz 
yuvası ve bir ağır topçu arupunu imha 
etmiştir. 

Sovyet tayyareleri 90 tank ve asker 
yiikliı 100 kamyon tahrip etmişlerdir. 

Şimal cephesinde taburlanmızdan biri 
bir giinde düşman piyadesinin beş hiicu
munu p!iskürtmüştür. Düşman muharebe 
yerlnrle ·100 den fazla ölü bırakmıstır. 

Dnlepropeotrov!<k böl~e ·inde çeteler 25 
parta<lan mürekkep bir topçu trenini tah· 
rlp Ptmlştlr. 40 asker ölmüştür. Baska bir 
tren de yoldan çıkmış, 250 aıoker ölm!lş

t!lr. 

T~ Rad)IOMl - Ankara Rad}'OS'I 

- ( Dalga Uzunluğu ) -

1648 M. 182 Kc/a. 120 Kw. 

31.7 M. 9•65 Kc/a. 20 Kw. T . A. P. 

PAZARTESİ, 27. 10. 941 
7.30 Program ve memleket saat ayıı.rı 
7.33 Mlizik: hatır parçalar <Pi.) 
7.45 Ajans haberleri. 
8.00 Müzik: hRfıf parcalar prograrnıı'l 

devamı <Pl.) 
8.15 Evln saati. 

8.30·8.\f5 MUzik: Hafif parçalar pro ' 
gramının son kısmı (Pi.) 

12.30 Program ve memleket saat aırafl-
12.33 Müzik: kııdınlardan fasıl arkıtatl-
12.45 Ajans haberleri. 
13.00-13.30 Müzik: Kadınlardan fasıl 1'1' 

14.00 
18.00 
18.03 
18.30 

18.45 
19.30 

1!}.45 

20.00 

kıları p:-ogramtbın devamı 

Müzik: karışık program CPl.> 
Progrıım ve memleket saat a1ııtl> 
Mli:rlk: dans mllzlğl CPl.> ttJ 
Müzik: kemence ve tanburdan 
esı•rlerl. 

Müzik: fasıl heyet.!. 
Memleket saat ayan ve ajans il" 
bcrlcrL ~ 
Konuşma CDr. Fahrettln !{eri .. 
Gökalp: insan ve cemiyet hayati" 

da sıkıntı ile mücadl'le.) -J"' 
M!lzlk: Keman sololan-Ce.zml :fJ,,... 
tarafından. 

20.15 RadYo ~azctcsl. 
20.45 :Müzik: bir halk tQrküsü ö~ 

ruz. Alman resmi tebliği 
21.00 

Berlln, 26 a.a. - Almıın orduları Baş· 21.10 

Ziraat takviml. 
MUzlk: muhtell! şarkı ve tnrJdi1tr 

Temsil: Klmgil ailesi. ,J 
Müzik: Radyo senfoni orkestı' 
<Şef: F<'rlt Alnar.> ~ 

kumandanlığının tebligl: 21.30 
Donet:r havzasının lsgnllne devnm edil· 21.45 

mı>ktedir. Doğu cephesinin başka ke~lmle· 
rinrlekı harekflt da devam etmk;tlr. l. OCfenbnch : Orfeos Cehennel"" 

Alman hava kuvetlerine mensup ku
vetli teşklllcr Donet7.'le Don arasında, 

Moskova muhaı ebe sahnesinde ve Voşof'un 
dogusunda bulunan düşman kıtalnrlyle 

müstahkem me»;ı;ilerlne ve kollnnna &ld· 
detll hücumlarda bulunmuşlardır. 

uvertürO. f 
2. 'l'chnikowııkl : Öjen Onegln ° 

rasından vals ve poloneı. 
3. J. Strnuss : Yarasa uvtırtoril -r 
4. J. Strauı;s : Viyana ormanıorl 

dan hlkAyeler. 

UzRkslmnlrtl'. muharebe tnn·arelerl :Mur. 
mansk dcmlryolunun bazı kt•ımlarlyle Bıllık· 

cılar yarımadasında baz.ı bnrakııları tahrip 
elmlslcrıllr. 

MO!!kovn'ya yapılan ııece hUcumlnn csnn· 
ııınıla Kremlin üzerine bombalar atılmııtır. 

lnrlltrre t>ölııeflnıle alman tayyareleri 
dtın ~P<'I' hat>lmler\ yekQnu 1!.l.000 ton tutan 
üc tlt>arel vapuru tnhrlp etml.slerdlr. 

22.30 Memleket saat ayan. ajans h11 

lerl; ziraat, esham • tahvillıt. ı: 
biyo • nukut borsası Cfi)'at.> 

22A5·22.55 .Müzik: Dans mllzlğı 1Pl) 

23.00 Yarınki program ve kapanı$. 

Raıkıı mııharı-be tayyareleri de tm-:lltl're· : 
nln batı, cenup ve cenup-do~u kıyılarına hll· 
cum l'lmlılerıllr. --- 1 

Şimal ACrlkRııınıla, alman bomba tan·arele· : 
rı Tohruk'!Akl ukerl tesl~atı cok tesirli o· : 
!arak hmnhalamıelnrrtır. 

r-iW"Hk._.....__....--...., ......... i 
).>'"(3.AzETE s i ı --Düsman ta~-yarelerl alman toprakları üze· _ CuM•trt\ı r,oNıı•ı ''(•l•l•e ı --rinde IJQIT\Ullardır. $ 

İtalyan resmi tebliği 
Cümhuriyet Bayranunda $ 

1 
Yeni Cilde ~ 

Birinci sayıyla bıaolad:ı f 
* ' 

-------Roma. 26 a.a. - lt.ıyan orduları umumi 
kararaAhının tebll~l: = Yeni ronuı.nla.r, yeni hıırA}'elf>" ı 

~ yeni §iirler, yem oyunlar, ~ 
Atrtka'da. Marmarlk ceııheslnc1e ve G<ındar : 

yeni m~lar, yeni bilmeceld : -Jı:eelmlnde •llAhlı k~lt hareketleriyle te il • - -..e bılgf say:taları-M ı lerimlzln ustrll !aallyeU ka.ydedllmlstlr. 
Ta:yyarıelerlmlı Kutra ı.ava meydanını 

bombalamıa ve bu coldekl moturıu tnsıt tol>· 
larını mltralyuz aletine tu1.muelarıJır. 

Alman bomba tayyareleri Tı;bruk't:ı bazı 

hedetJ.erl tesirli bir surette bombalıımıılar • 
c1ır. 

tnırııız tayyareleri sarp Trablutr'u ile ilin· 
ııazl'yl bombalamıslardır. Trablus't.a bir mlk· 
tar hııaar ve halk arnsınıla da birkaç yaralı 
varılır. nınırazl'de, arap mahallesine l><>mba· 
lar düern<i~e c1e lnııan kaybı yoktur. 

- * ~: 
- Her sayıdl\ bo.ştanbıtışa dlSrt rtp! 
: reaimlerle ırllstn sayfalar ve 6 ! 

bir çok yenilikler .. _ ı 

l = * ~/ : YA VRt.rrtlRK, Türk c;ocııklatl l 
- ilk ve biricik gazetesidir. ! 
= * ıd - Birinct ııayıdRn bRŞlıyarak siı ! 

YA VRt.rrÜRK okuyunuz. l 
* l 

Avcı t.yyarek'riyle birlikte hareket ~len 
bomba tayynre~rl c1ün öiledt'n sonra La Va· 
14'ıt&'dakl deniz !ltısUnü bombalamıelıın.lır. 

Kara mlldaraaaının ıldıktlne ve mermilerin 
birçok tanarl'l<>rlml7.e lsnbct etmıs olmasına 
raı:::men he<tct~re aaır bombalarla hUcum e· 
c111mlellr. Cıkarılan yanırınlar Sldlyn'nın c:e

nurı kl')'IJ!lndan dahi gör:illcblllyordu. Dtr dU~
man tefklU ile yapılan muharebede avcı ti· : 
lolarımız Uç Splttlre ı!Usürmüslcrdlr. -

YA V RUTUR"ı 
: cumartesi günleri çıkanlıl'· ~ 
: J<'İYATI 5 KURUŞTU!t 1ıf - ,, 
.,,11111111111111111111111111111~ 

,,,~ 

.11111111111 YENi ÇIKTI 1111 111 i - ~ 

H. HALiS SUNGtJ~ i 
---( Haşlyell )___....... ~ 

• 1 

Türk kanunu medenisi ~ 
' : 

--( VE)- .e~~ 

Al"tenl7Ae, denb: kesit tayyarelerimiz lılr : 
c1U1111an tayyaresi diltürmUslenllr. Torpil : 
tayyarelerlmfz dUn ak'8m orta Akrtenlzle 
dotu A.l<oecllnlzl Arııeındıı. bir dUıman rıın11una : 
hü('um etmlılerdlr. nır ltıı.lyan tAyyaresl hlr 
knıvuöre torpil l1&bet ettırmete muvatrak 
olmustur. 

. ves" ı _ Merıyet kıı.nunu, YelAıret. ilf 1 
- miraa nizamnamesi n bunıarl~ıet ı' 

husuııt kanunlar ve eskı blll< / 

1 ngiliz tayyarelerinin 

bir akın teşebbüsü 

Bertin , 26 a.a. - Spitfire tipinde 
birçok İngiliz av tayyaresi bugün öğ
le vakti çok yüksekten St. Om~r 
Dunkcrque bölgesine bir akın teşeb
büsünde bulunmuşlardır. Alman av
cıları ile Manş denizi üzerinde cere
yan eden bir muharebe neticesinde 
alınanlar iki Spitfirc düşürmiye mu· 
vaffak olmuşlardı r. 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Beyoğlu sinemalarında üç 

haf ta devam eden 
Tekniğin, sanatın. sinema
nın en parlak zaferi 

Baştan başa renkli 

Dr. SiKLOPS 
Senelerdenberi hazırlanan 
benzeri yaratılmıyan kud
retiyle herkesi ıaşırtan bü
yük filim. 

Seamlar : 14.30 • 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

~---• Tel : 6294 -

: Fiyatı: 300 kuruı. ,ti ~ 
: Satıı : eri: P. K. 143. Kttapt.3 e;, tr ~ 
: temyiz lctlhatları. c1evlet ınrası $ 
: c1eral mahkeme kararlan vardır· IJ ~ = ,, ı - ı• ., 11111111111111111111111111111111 

Sebzelerin günlük fiyatı 
Belediye ReisliğirıcJet1~ 

Sebzelerin gilnltik uarni to; 
ve perakende ıatıı tl)-'lltl/ 

--( 27 İlkteşrin 1941 ) I 
Toptan ~ 

Cinsi ve menoei 

vasatı pe fi'-11) 

Fiyatı 

Ispanak (A) 10 
ı.ahana (A) 5 5 
Pırasa (A) 3 :ı,O 
Yerelma.sı (A) 7 ~ 
Kereviz (B) H :ı.5 
Patates sarı (t.l') ıo :ı.f 
Patates beyaz ( tl) 8 :ı.O 
Havuç (Bey.) 6.5 (J 
Kllbak (T) 15 P 
Ayşe fwmlye (T) 17 '' 
Çalı fasulye (T) 16 jJ 
Barbunya (:M) 15 6 
Domates (A) 4 :ı.~ 
Kemer pathcnn {Y ) 1.D ~ 
Kemer ,, (Mek.) 17 ı' 
Yuvarlak ,. (T) 1!5 ff 
Bamya (T) 40 $~ 
Dolmalık biber (T) J1l ~ 
Rlvrl biber (B) 20 jO, 
Kuru soğan CM) 7 ~J ı 

(A) Ankara, (B) sarstı- (~ 
Beypa,.;an, (M) .Muhtelit) C f 
Mekece, (T) Tarsus. ( aJI~ 
(V) Vezirhan menşeli ırı 
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, LONDRA MEKTUBU l 
....................................................... ! 

londra'da hava akını 

olmadan geçen günler 

Yazan: Sir Wyndham Deedes 

Uzun zamandanberl, daha doğrusu Qç 

:Ydanberı, Londra Uzerlnde &lddetll bir 
ava taarruzu olmamıştır. tağa yatmak 

Ve h • uzuru canavar dildi.lklerlyle kacınlmı-:an bir ı:eceyl beklemek bizim l<:ln epey 
d enı bir h!disedlr. Vaziyette ne bUyUk bir 
~llsikllk var! Londra Uzerlndekl büyük 
'e va taarruzu bundan aşağı ydttan blr 
lı: ne önce başlamış ve kısa aralıklarla do-

'llı ay devam etmişti. Bugün lse hava ta· 
~un latlkametl baskadır. Şımdl tay
~elertmlz, gittikçe art.ar miktarda, Al· 
ll nyayı geceleri zlyaret etmektedir. Bu· 
,, Unla beraber, biz son Uç ay içinde Lon· 
"ra•d tıı1ıt a boş durmadık. Müdafaa tertipleri· 
l.o tamamlamakla meşgul olduk. Buı;i.ln 
~ ndra'da herkes için bol, emln ve sıht sı
,, Rklar vardır. Yangın ile mllcadelcye 
"lir so rıı n birkaç glln içinde nP,redllen )'C-

tıııı e:ntrlertn bir nPticesl olnrnk yanınnl11 
lı: Cildele etmek tlzere on binlerce insan 
d 'Yded!tml&Ur, ve az zaman sonra Londrn
ı-: hiç blr sokak geceleri gllzcUsUz kalmı· 
ll~aktır. MeselA takriben 47.000 kisilik bir 
ded Usu olan kıızamda 12.000 ldşlnln k11y
ıla ll:neslne intizar ediyoruz. Bugtlne ka
dı r bu teşkllAt ı:öntııın esasına istinat e
~rdu, ve erkekler tarafından kendi so· 
ltık 18rında teskll edilen gönllllil gruptan 
doı: edilecektir. LA.kin mevcut gedikleri 
\' Urnıak için kaydolmak mecburiyeti 
lg~dllmbtır. Bunun böyle olmasını halk 
lt Zlll&tlr. Böyle bir hizmetin yUkU herkes 
Ilı rafından taşınılmalıdır. Eğer, nazırları'° ~n bize ihtar etti~! gibi, önUmUzı1ekl 
ita nbaharda ve kışta daha fazla ve daha 
'r.at.Q hava taarruzlanna uğrarsak onlara 
~ı koYmak hususunda geçen yıla göre 
ter a iyi hazırlanmış bulunacnı:ız, ve her 

afta en büyük bir ltlmat hAklmdlr. 

~ llıc bir hAcilse lnglllz erkAnnı rus mu

ıa:erneu ve kahramanlığı kadar heyecan
lıerdırznam1$tır, ve nıslara mUmkUn olan 
tdu Yardımda bulunmamız şiddetle arzu 
11~ lllektedir. SQphe yoktur ki Almanya 
den indeki hava taarruzlanmız askerl he
lıer:re bUyUk hasar ika etmektedir. LO.kln 
l'lıeı es Yardım bahsinde daha ileriye gidil· 
ta ili istemektedir. Bu yeni aclımın ne 
l ~arı. atılacağını ve ne olacağını ta'bla-

e klrnse bilemez. 

c~ ~ltere'dekl ordu da bu bekleme mtıd
t tını bos ge<;lrmemektedlr. Askeri talim 

t: terbiyeye rnı.veten - ki anladığıma g6-

~ llıüdataa talimleri kadar, belki de da-
l f 

it,. l1.la, taarruz talimlerini ihtiva etmek· 

r - son hafta içinde allka uyandıran 
~ l~btrter atırunı;;tır. Ordu tnllm ve 

ı~lııYe dairesi aktüel mahiyette mesele
lıııı e Ufrnsmak üzere bir bllro kurmustur. 
'11ınt bir tfl.blrle bu bürodan maksat 
t.a~ "'tanda ve denlzaşında bulunan her 
~rı dünya hAdlse ve cereyanlarından 
tııı ;dar etmektir. BUtUn askerl blrllkle
~:ı 8ftada asgari bir dC'fa takım ve, ba· 
b'.<ıı.t.~' bölUk halinde içtima ettlrllmesı. 
~le tın "mtlnnknra" grupları teskll et
itte rı ve kumandanlarının nkttlel mesele· 
~. datr yapacakları konu$malan dinle • 

'"rı t~1 arzu edilmektedir. Bu hususta neş• 
~ karardıı denilmektedir ki: 

~tı l ltııııa n Ük hAdlselere beslenecek alAka 

ıı:.ıı t doğurur; itimat ise sarsılmaz blr 

~ ~1Yatı terkip eden unsurlardan blrl
~~ CtınlUk meselelere dair bllgl her as· 
~)le tecııızatının bir cUzlldUr ve bundan 
~... taUm ve terbiyesinde yer almakta-

~Ur0 ... '% • iki haftada bir çıkmak tlzere, iki 
~lı.n~a neıredecektlr. Blrlnclslnln adı 
'Jııe~' <Harp) Ur ve askeri hAdlselerden 
lı~p.At~=ktir; 1klnclslnln adı "CURRENT 
~- ""S" "•ta <GUnUn Meseleleri> dlr ve a-
~, lq:a. ile denlzıısırıdakl ictlmat, si~·ası 

lı. dt meselelere temas edecektir. 

~~aıı bu yeni adımın ehemlyetlni te

~~tetıırnıeğe lüzum yoktur. Zira, hem 

~ mescıeterde bilgili, hem de askeri 
tı. ere 
"fi I" lllllkemmelen \"likıf bir orduya 
~ 'ltiy ., <lı •u attan müstakil olarak dahi bu 
~·~l ,

1
11u ifade etmektedir: vakU geldiği 

' vıı h le ~ll.l a.yata avdet edecek olan bu 
~ r11 karca cenc adam zihinlerini harpten 
lıı ıı~ ta'lılasacağımız bUy{ik sulh mesele-

il.c11ıı:~tblk edebilecek bir vaziyette bu· 
lll'dır. 

bir iı~i mebus İngiliz 
kabinesinde değiıiklik 
~ Yapılmasını istiyor . 

lt(}ra 26 ı. I\" • a.a. - Unlded Press : 
... il 8ın k 
~t lldc:- nınarasının her toplantısında 
~~l;.~ ııwe~ bahsettiren !sel mebuslarından 

< ili ' dUn akşam Ctı,ınbrldge'de bir 
~b :ıe:nış ve eıcümle demiştir ki: 
r. l'de d 

~ q ~Ok erhal c!eğlsikllkler yapılma-
• ıı lilrın sa, millet Cörcll kabinesi 

t ete . ı tiden cıılışac&ktır. HükUmette çok 
1 llıloı cen bir eey 'ardır. Bize !Azım olan, 

~ '" , nh adamıdır. Milletin hakikati 
·~ "·e .. 

>'l'ıa. lla Ilı Umumi menfaat vakıaların 
\(,llıı ınıiidir." tarzındaki çok kolay be

~ ~lba ctın dalma aldatılmamasını iste 
ll•ıırrıet~llzla bir ııey mi olur? Bugün· 

t tıa~, "l n bazı A;;:-sının mevki~• ın. 
l."'Q Olın81,t1esının urr.umt menta•te uy
t~lı Cı,tt•u •nn ına.1:na;:., basııy".·.1·1. 

ıı eg11,.. n raporları Dunkercı.ue taar • 
ı..··., -ınd 
'il\ ' b~11 a memleketi idare etmiş o-
\ 1\ ltlbın:rı hala iktidar mevkllnde bu-

lzaaının mevkilerin! sarsmıs-

Nevyork'ta bir dokta 

yangın çıktı 
Neyyork, 26 a.n. - Unlted Press 
Dün ~abah erken blr dokta yani'Ul 

çıkmış ve bir Amerikan petrol gemisi, bir 
ingıllz şilebi ve lk.1 yUzen havuz hasara uğ 
ranustır. Bu ı:emllerde 300 den fazla lş<:I 

ve mürettebat bulunmasına rağmen in
sanca kayıp yoktur. SelAhlyeUI ma· 
kamlar, yangının herhangi bir bozguncu· 
luk eseri oldıığunn dair elde hiç bir em:ı
re bulunmadığını bildirmektedir. Ma
mafih, tahkikata. Amerikan aleyhtan 
faaliyetlerle mlıcadele komitesi azası da 
lştir!k eylemektedir. 

Alman ağır topçusu 

Kronştad istihkômlarsnı 

dövüyor 
Berlln; 26 a.a. - D.N.B. nin öğ'rendlğl

ne göre, 24 Ukte§rlnde, alman ağır topları 
Kronstarl'ın cenup dol!u kısmında lstlh· 
kftmın bir kalesini tesirli surette top ate
§lne tutmuşlardır. Bundan başkn aynı gUo 
Lı>nlngrad'ın iaşe tesisleri de yeniden bom
balanmıııtır. Birçok lıedeflere tam ısabel 

olduğu ~5rUlmUştUr. 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETi 

Tamir i~leri 
:.ı. :.ı. VeklUetl Sa. Al. Ko. dan: 
Zir poligonunda tamlrııt yaptırılacaktır 

Keıır bedel o 213 lira 85, tik teminatı 691 
lira 4 kuruatur. Kcalf ve aalr evrakı 64 kuru& 
mukabilinde verilir. Acık eksiltmesi 3 lklncı

teşrln O.il pazartesi ınınil 1Bat 15 tedlr. Ta · 
ltplerln ekslltme ~Un ve saatinde :.ı. M. ,,. 
Sa. Al. Ko. na müracaatlan. 

(7531) 17521 

Yapı iıleri 
M. M. VekA.lell sa. Al. Ko. dan: 
Ankara Askeri doktor tatbikat okulu \'e 

kllnlQ'l muhtelif ıubelerlnde kapalı zartla 
lneaal tadllltı yaptırılacaktır. Keaıt bedeli 
12.6!19 Uru. 9 kuruatur. F.kslıtmesı 4 lkinclteş
rln 941 salı Eünü saat 15 tcdlr. K~lt ve sair 
e\•rakı na kuruı mukablllnıle ver1llr. llk te -
mlnatı 9~ lira 43 kuruıtur. Taliplerin ihale 
ıaatlnden bir ıaat cvellne kadar teklif mek -
tuplarını M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. ne \•ermelc· 
rı. C753'.?l lil5:?:l 

Dizel pompa grupu alınacak 
.M. l\l. Vek&.lell Sa. Al. Ko. dan: 
lııale su tesisatı ıcın 4025 lira kesit bedel· 

11 bir dizel pompa ırrupu acık ekllltme Ue 
satın ahnacaJ(tır. Uk temlna.ıı 301 lira 89 
kunıatur. Taliplerin ilk temlnatlıı.rlylc bir
likte 31 blrlncltenln 941 cuma ırünü Mıat 

16 da l\L M. v. Sa. .AL Ko. nıı müracaatları. 

(763~) 17601 

Kapı, çatı ve pencere 
malzemesi alınacak 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Pirina yağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan ı 

• Muhammen bedeli (34000 otuz dör bin) 
lira olan 100 ton pirina yatı 31-10-941 cu
ma ırünü saat (15) de kapalı zarf usulü i
le Ankara'da idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin (25SO) iki 
bin beş yüz elli) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı &nin ve saat (14) e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri .lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden. Haydarpaşa'da te • 
selliım ve sevk ıefliiinden dağıtılacaktır. 

(7693) 17716 

işçi elbisesi alınacak 
Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. dan ı 
Muhammen bedeli (7SOOO) lira olan 

11000 adedi tulum "1500 adedi caket ve pan 
tolondan ibaret takım olmak üzere ceman 
12500 adet işçi elbisesi 4-11-941 &alı günu 
saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaJitır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (5000) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa
at 14 e kadar komisyon reislifine verme
leri l~zımdır . 

ViLAYETLER 

Okul yaptırılacak 
Sivas Nafıa Müdürliı{:Unden ı 

1.- Kapalı zarf usulil ile eksiltmeye ko
nulan iş: Sivas merkezinde yeaiden yapı
lacak ilk okul inşaatıdır. Bu işin ke~if be
deli 20541 lira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme 31·10 941 tarihine tesa • 
düf eden cuma rünU saat 15 de vilayet da
imi cncilmcninde yııpıalacaktrr. 

3 - Bu işe ait evrak ııunlardırı Keıif bil 
lisası, fiyat bordurosu, projeler, yapı iş

leri umumi şartnamesi, eksiltme §artna • 
mesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve 
mukavele projesidir. İstiyenler bu evrakı 
her gün nafıa müdürlüğünde tedarik ede

bilirler. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara-Hay
darpaşa ve lzmir veznelerinde satılmak • 
tadır. (765) 17719 

Elbise diktirilecek 
Devlet Oemlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
lklncl ıııetme memur ve mi.lsta:ıdemhİ 

ile umumi idare merkez drılreıerı tıao1emele· 

rl ıcın kumaıı idarece verıımeıc ve num.ııt(' 

ayarında astar, tela, ıcozalln ile dLlt:.ne. sır

ma, altımetı ıarlka vıı sair bUtun hare ve 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istiyen
lerin 1541 liralık muvakkat teminatı Sivas 
hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına 

dair makbuzunu veya bu miktarda şayanı 
kabul banka mektubunu ve 941 yılına ait 
ıicaret vesikasiylc eksiltme gününden en 
aı üı; gün evel Sivas valiliğine mümasili 
ivleri muvaffakıyetle başardıklarına dair 
rcferanslariyle birlikte müracaatla alacak
ları ehliyet vesikalarını teklif mektubu ve 
zarfı ile birlikte dıs zarfa koymaları ve 
keşif dosyalarını tetkik ve imza etmıs bu
lunmaları lazımdır. 

5 _ Teklif mektuplarına ait iç ve dış ' 
zarfların ve vesikaların dcirüncli maddede 
hükiımlcrine ve kanuni tarifelere uygun 
bulunması ilizımdır. Postada vaki olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı tarihte saat U e ka
dar enciımcne makbuz mukabilinde tevdi 
etmeleri ilan olunur. (913S/7740~ 17706 1 

masrafları müteahhit tarafından 

dtlmck tızere diktirilecek takriben 
temin e· 
1!123 ta· 

kım eltılse, 777 adet palto ve 15'.?3 adet kas· 
'keUn lmallyesı lal kapalı zarr usutıyle ek
siltmeye cıkarıım11ur. 

Bursa - Yalova hududu yolunun .. 

Sandovi~ sisteminde inıası 
7 lklncltcsrın 941 tarihine rutlıyan cuma 

ı;tinU saat ıs da Ankara istasyonunda lklll't:l Bunın VUAyetı Nafıa Müd\lrlü~tlnden. 
lıletme blnıı.sında toplanacak '-oml.syonda l - Bursa - Yalova hudut Y>lıınun .1. + 
ihalesi yapılacaktır. 300 - 59 + 700 kllometrelerl nrasındakl 

Idareden \'erilecek kumaa bedeli dahil (55S033> ıırn <:?9> kurua kesit bedelli bOzuk 
mecmuunun muhammen bedeli (5ill'.?,ll) el- &osenln sandovıc sisteminde ln$ıısına. kapalı 
il yedi bin yüz on iki llrn on bir kurue ve zart uıullylp yapılan eksiltmesi neticesinde 
mu\'akkıı.t teminatı l~I05,61ı dört bin yüz tallp cıkmadıt:ı cihetle eksiltme ısı bir ay 
bea llrıı 61 kurustur. 

Bu ıae s:ırmek lstıyenıerın kıınun ve eart· 
namcnln tarın cttıtıı vesalkle muvakkat te· 
mlnatıarını ve teklltlerını aynı s:Un aııat on 
besc kadıı.r komisyon relslletlne vcrmeler1 IA· 

müddetle pnzarlıt:a bırakılmıstır. 

2 - Pnz~rlıtı ıo. ıı. 941 pazartesi ~ünü 
1Bat on heşce Bursa vll!l.yell daimi cnctlme • 
nlndc yapılacaktır. 

3 - Bu ise alt evrak ıunlardır: hüllaal 
zımdır. kesir. ıllıllel fiyat cetveli, malzeme ocakları 

Şartname ve mukavele proJelerl Ankarn, s:rarıt:ı. fenni ve hu&usı, kapalı zart usu!lylc 
Izmlr ve Sirkeci veznelerinden 28S kurus ek&lltme: bayındırlık isleri ıartnamelcrtyle 
mukablllndc ııatılmaktadır. 

(7706) 17754 

mali eartnnme ve mukavele projesi nafıa 

dairesinde ıo:örülebl'jll)·. 

4 - Pazarlııta girebilmek ıcın (26451) lira 

1 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARlHl : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf liesapla
rında en AZ 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşağıd:ıkı pJana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2000 
4 il 250 " 1000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4000 ,, 
100 " 50 ,, 5000 .. 
120 " 40 " 4800 
160 .. 20 ,, 3200 ,, 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, ve 't 1 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DIKN.AT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dü§miyenlere ıkramiye çıktığı takdirde o/,,20 
faz/asiyle verilecektir. 

ANKARA Lv. AMlRLIGI 
ldrofil pamuk ve sargılar 

alınacak 
!34> kurus muvakkat teminat \•ermeleri, Nohut alınacak 

kalem sebze ve meyve satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 27-10-941 pazartesi günü saat 16 da 
dır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiyat üze • 
rinden katl teminatlariyle birlikte Lv. A • 
mirliği aatm alma Ko. nuna müracaaUan. 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan ı 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 
liste ıpuhteviyatı idrofil pamuk ve sargılar 
4-11-941 salı günü saat (15,30) dan itiba
ren sırasiyle ve kapalı zarf usulü ile An· 
kara'da idare binasında satına aluıcaktır. 

tıcünrll maddede yazılı evrakı kabul "'e ımza Ankara Lv. ; Sn. Al. Ko. dan: 
etmeleri, bu ınıantı ynpablleceklerlne dair ı - 120 to --:ıhudun kapalı zarf ek· 
ihale gününden sekiz gün eve! istida ile vl • slltmesi 4. ıı. 94~ saat 15 te Ankara Lv. 
ltıyet makamına müracaat edilerek o :ı:nma • A. sa. Al. Ko. da yapılacakUr. Cinsi Miktarı 

İspanalı: 21700 
Prasa 20700 
Lahana 12800 

M. :.t. Vek&.letl Sa. Al. Ko. dan: 

na kadnr yapmıs olduıtu tsıerc dair vesıı.lkln 2 - Muhammen bedeli 22800 Ura Uk 
le!tlyle ehliyet veıılkası istihsali ve ticaret o· teminatı l 7l0 liradır. Şartnamesi komls· 
dasına ka>·ıtıı bulundu{:unıı. dair 941 )'Ilı ve- yonda görUlUr. Kanuna uygun ve içinde 
ılkaslyle birlikte 10. ll. 941 tıazartesı ııünü kanuni vesikaları da bulunan teklif mek-

Kıeııt bedeli l!l26 lira olan catı, kapı ve Bu ise girmek istiyenlerin aşağıda yazı· uat 15 te \1lrtyet daimi encümeninde hazır 
pencere malı:cmeeı açık ekalltme ue aa.'tm .. :- h muv11kkat tonılnnt ile kanunun tayüı et- bulunmaları llAn olunur. tuplarının ssnt 14 de kadar komisyona ve-

Elma (Kompostuluk) 22SO 
Ayva (Kompostuluk) 2200 

lınacaktır. Uk tcmlnat.ı 144 lira 45 kunutur. Hiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa- (77GS> 17786 rilmui. (7614) 17610 

Taliplerin tcmınaUarJyle blrUk'le 31 birinci· at (14,30) a kadar komisyon reisliğine ver ===============:::::::::: Sadeyağ alınacak 
Havuç 250 

~rln 941 cuma ıo:UnU ıa.at 15 te ?.L :.L v. &ı.. melcri lazımdır. FAKÜLTELER Ankara Lv. A. Sa. Al.Ko. dan ı 
Al. Ko. na müracaatıan. Şartnameleri parasız olarak Ankara'da 1 - 100 ton sadeyağı kapalı zarfla ek • 

Karnıbahar 250 
Kereviz 250 
Prasa 750 

• (76'12) 17602 'ltm • malzeme dairesinden ve Haydarpa~a'da i- sı esı 4·11-941 saat 11 de Ankara Lv. A. 
darenin tesellüm ve sevk ıefliğinden temin Ders başlangıcı ' Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7949) 17867 

Kütüphane yaptırılacak 
M. 1\1, Vekfilctı Sa. Al. Ko. dan: 
z.>09 lira 06 kurus keıilf bedelll Cenel 

Kurmay sabit kUtilpanesl inşaatı 31. L Teş. 
941 Cuma gilnU saat 11 de açık eksiltme ile 
ihale edllecektfr. Taliplerin 218 lira 18 ku
rusluk ilk teminatlarlyle birlikte gün ve 
saatında M. M. V. Sa. Al. Ko. na. mllraca-
atları (7643> li618 

Malzeme sandığı alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko.dan : 
Komisyonda mevcut mUhUrlU numune -

sine ve reeimlerlne göre 200 adet mu -
habere malzeme sandığı pazarlıkla satın 
alınacaktır. Tahmin olunan fiyat bir san
dık için 22 lira 50 kuru§ olup katı temi -
ıiatı 67~ liradır. Nllmune ve resimleri her 
gün öğleden sonra komisyonda göriilebl • 
lir. İhalesi 3-11-1941 pazarteııt gUnU saat 
Hi te yapılacaktır. Talip olanların komla. 
yona mllracaatıarı. (7799) 17784 

Matbaacılara. 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko: dan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatr 35 

kuruş olan ve kafıdı vekiletçe verilmek 
ve diğer malzemesi müteahhide ait olmak 
üzere 1000 tane kitap tabettirilecektir. İs
teklilerin açık eksilt."tle günü olan 7 son 
teıırin 941 cuma günü saat ıs te Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(7873) 17837 

Yapı işleri 
M. M. VekAletl sa. Al. Ko. dan: 
1 - Muayyen a1lnde talibi cıkmıyan An -

kara civarında 1!5208 lira 59 kuruı keılt be -
delil ınıaat ısı pazarlıkla. yaptırılacakur. 
11k teminatı 1140 lira 63 kuruıtur. Pazarlı~ı 
81. 10. 041 cuma cünü saat ll5 te Ankarada 
hava satın alına komisyonunda yapılacak
tır. sartnamesl 77 kuruı mukabilinde k~~
:yondan alınablllr. lstek\llerln muayyen aün 
ve eaatle koml.liyond& bulunmaları. /' 

(79331 11903 

• Ampul alınacak 
ır. 'M. VekA1etl Sa. Al. Ko.dan 
:MUteııhhit nam ve hesabına. satın alına

cağı llAn erlllen elli bin t11ne beş ve e111 
bin tane 10 cc. llk ve 6000 lira tahmini fl-
yntı olan ampul kalsiyum gllkonatın ek • 
ılllme ııünü talip bulurunadı!::ından acık 

ekslltm~l 31 • lllüeıırin - 1941 cuma gtlnU 
saat ıı de Anknrıı'da M. M. V. satın atma 
Ko.da yapılacağından iateklllerln 450 11 • 
ralık ilk teminatıarlyle birlikte mezk~r 
Ko.da bulunmnları. Şartnamesi her gUn n· 
dı ge~en Ko.dan bedelsiz olarak alınabl • 
lir. (792S) 1i90~ 

Kanalizasyon ve su tesisatı 
M. M. Vekllctl Sa. Al. Ko. dan: 
Cankaya pavyonlarında 7448 lira 32 kU

ruı kesit bedelll kanalizasyon ve ıu trslııatı 

ııazarlıkla yaptırılacakpr. Keelt ve ıartna

mesl 37 kurue mukabplnde alınabilir. Talip
lerin 1117 lira 25 kuruıluk kati temınatıa

rlyle birlikte -1 lklnı-ttearln 941 salı ırUnU sa
at 11 de M. :ıı.t. V. ntın alma Ko. na mUra -
c.aatl&rı .. <79292 17006 

Dil ve Tarlh·Cotratya Fnıctıltesl Direktör- 2 - Muhammen bedeli 170.000 l"ıra ve 
olunur. IUCünden: 

Liste No. sı 1 malzemenin ismi idrofil Dil ve tarih fakültesi 31 blrlncltesrin cu. ilk teminatı 9750 liradır. Beher parti 25 
pamuk muhammen bedeli 33.000 lira mu - ma Eünü saat s.so da ,.erilecek ncılma der. tondan aııağı olmamak Uzere ayrı ayrı ta-
vakkat teminatı 2475.00 lira. ılyle tedrisata baılıyacnktır. (7923) 17904 liplere de ihale edilebilecektir. Bu takdir· 

Liste No. sı 2 malzemenin ismi muhtc- de muhammen bedeli 42.500 lira ve ilk te· 
lif sarrılar muhammen bedeli 26,800 lira minatı 3178 lira 50 kuru~tur. Şartname SSO 
muvakkat teminatı 2010,00 lira. ANKARA Lv. AMlRLlGINE kuruş mukabilinde alınabilir. isteklilerin 

(7732) 1771'>~ GELEN İLANLAR kanuna uygun ve iı;inde kanuni vesikalar 
Ameliyat masaları alınacak bulunan teklif mektuplarını saatlO a kadar 

Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: S komisyona vermeleri. (7686) 17720 
Muhammen bedeli (20.00> lira olan hasta· ığır eti alınacak Ç "ti" b 1 k Bandırma sa. Al. Ko. dan: eş1 ı se ze a ınaca. 

ne ameliyat ma1Bları 2.12. 941 salı Eünü sa• A k L A • ı·~· ı - Biga ve Dlmltokn b~rllklcrtnln 3.5.000 n ara v, mır ı.,ı : 
at 15 te kapalı zart uıullyle Ankarada idare kilo ııcır eti kapalı zartla 1haleal 3.ll.941 A~ağıda cins ve miktarları yazılı 17 ka-
blnRSında ıı.atın alınacaktır. 

Bu ııe ırırmek lstlyenlerln (l500) liralık paz:ırt.eeı ellnll saat 16 da Bandırma Sa. Al lem sebze ve meyve satın alınacaktır. Pa-
Ko. da Y"apılacn.kur. zarlı~ı 27-10-941 pazartesi .,;ınu·· saat 16 da-

mu\•rıld<at teminat ile kanunun tayin et"tl~ • •-· 
veslkaalrı ve tekll!lerlnl &>'ili ııün saat 14 e 2 - Muhammen tutan 15750 lira olup dır . 
kadar komisyon rel.sllQlne vermeleri lAzUn - muvakkat teminat 1181 llra 25 kuruıtur. E- Taliplerin teklif edecekleri fiyat üze • 

te alt evsnr cc ıa.rtname Ko. da görllltlr. Ta 
dır. llplerın ihale aUn ve saatlndruı bir saat eve~ rinden kati teminatlariyle birlikte Sa. Al. 

Sartnameler para.sız olarak Ankarada K ·· tl r 
malzeme dairesinden, Haydarp&1a'da tesel- teklU me'ktuplarını Ko. na \'ermcleı1. Bu sa· 

0
• na muracaa a 

1 

lüm ve aevk ıe!lltinden datıtılacaktır. attcn sonra verilen mektuplar kabul edil. Cinsi 
mcz. (7456) 17596 Ispanak 

(7733) 177$ Lahana 

Ilıca- Palamutluk hattı 
Devlet Demlryolları Umum MüdürlUQün

den: 
4128 No. tı kanunla 1ıletrn,!I idaremize 

verllmlı olan Ilıca • PalamuUuk hattı 29.10. 
941 tarihinden itibaren ıııetmlye acılacaktır . 

Yolculara ve bazı mevarlda, hattın ıııetml
ye acılacn~ı tarihten baalanmak U~re esas 
tarifelerden tenzilat yaıııımıatır. 17907 

Pamuk yağı alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 24.000 (ylnnl dört bin) 

Sabun alrnacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
l - Tahmtnen beher ktlosu l50 kurusun 

12300 kllo sabun kapalı zarı usullyle alına· 
cakUr. Muvakkat teminat 461 lira 25 kuruı· 
tur. 

2 - lhalctl 29.10. 941 saat 15 Ur. Sartna· 
mesı Ankara, lstnnbul Lv. amlrllQI Sa. Al. 
Ko. lariyle Ko. da her gün s:örUlür. 

S - lstekltlerln kanunun 2, 3 oll ınadde • 
lcrlndckl vesaikı hamıı teklif mektuplArını 
ihale ıantınden bir saat evel Ko. na verme· 
lcrL (7679) 17647 

lira olan 30 ton pamuk yaQı 12.11.1941 car· Sabun alınacak 
eamba aünü aaat 1:5 te kapalı zart usullyle İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

Kereviz 
K. Tomatea 
Karnı bahar 
Eebegümeci 
J>azr 
Meyvelik elma 
Meyvelik armut 
Kompostoluk elma 
Kompostoluk armut 
Kompostoluk ayva 
Taze üzüm 
Karpuz 
Kavun 
Limon 

Miktarı 

750 
750 
750 
soo 
400 
400 
400 
lSO 
lSO 
400 
400 
400 
4-00 
500 
250 
750 adet 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 1 _ Kapalı zarf usulil ile mUnakasaya (7939) 17866 
Bu ise Elmıek 1stlyenlerln 1800 (bin eek1z 

Yemek takımları alınacak 
Ankara Lv. A. ısa AL Xo. dan: 
ı - Pazar'lıkla a&atıda cinsi ve &dedi Ya

zılı yemek takımlan alınacaktır. 
2 - Pazarlıtı 27. 10. 941 pazarU!sl saat 

J ,.ao da yaınlncakur. 
3 - latekHlerln belli ır!ln ve ııaattc k11U 

tcmtnatıar!yle Ankara levazım 
Al. Ko. na müracaattan. (7934) 

tı.mtrll~I sa. 

Cinsi: Ponselen cu'kur eortıa tabai!'ı 350 
adet, düz parıelen yemek tabatt 575 adet. 
lneksldııble yahut rosttray veya alpaka k11· 

sık 275 adet, tneksldııble yahut rosttray VE'>

alpaka catal 275 adet. ınekSldable Yahı. 
rosttrny veya alpaka bıcak 275 adet. kınl ıız 
ıu bnrdaıtı 4:?!5 adet. beyaz porselen tabaıh 
ile birlikte caY' bardatı 840 adet. Alıınka >"e
mek kepçesi 10 adet. 10 kisilik cıı.ydanlık 
(emnyc olması uyanı tcrclhUr) 50 adet, sü
rahi 40 adet. sotra örUlsü (220X1 M. ebadın
da kete!'I oıaeakUr.> 30 adet. pecete (keten> 
600 adet, Nihale (madeni ve kates ıelcllndr) 
26 adet, maı'lenl ca ta ı. ımıılc. s!!hpuı <k1ıı>1 
ayaklı) 50 adet, tuzluk (Dct c!lzlll) 34 adl't. 

17S72 

JANDARMA 

ilaç ve sıhi malzeme alınacak 
.Jandarma Gn. K. Ankara SAtın Alma Ko-

misyonundan: 

>1lz) liralık muvnk:kat teminat ile kanunun konulan 14400 kilo sabun satın a~lnacak -
ta>•ln ettlCI veıılkıı.ları ve teklltlerlnl aynı ırün tır. Muhammen bedeli 7200 liradır. Mu -
8aat 14 e kadar komisyon reı.sıııtıne vermele· vakkat teminat 540 liradır. 
rt !Azımdır. 2 - )halesi 10-11-941 pazartesi günll sa-

Çeşitli sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirlifi ı 

Miktarı, cinsleri ve hanEI kalemlerinin &Y• 
rı ayrı isteklilere ihalesi calı: oldutu ıartna
mcslnde >-azılı kırk altı kalem urıc ve ıııhhl 
malzeme 5, ıı. 941 çanamba sünü saat 15 te 
Ankara'da J, sa. Al. komisyonumuzda kapalı 
zart cks!ltmestyle alınacaktır. Hepsinin tah· 
mln bedeli (5591) Ura (80> kuruı ol® muVllk· 
kat tcmlnatı (441) lira (65) ıruruı;tur. Kalc
men !!yatları ve thaleye ır!lre teminatları mlk· 
tnrı ıartnamede ;yazılıdır. Şartname her ııün 
param: Ankara ve tat.anbul J Sil. Al. Ko. la· 
nndan aıınır. lıtekllltrln nsalk ve teminat-

ı 
ı :-ını muhtevi kapalı zart teklif mektuplarını 

sekiz ihale \'aktlnden bir saat evellne kadar lto:nıs-

-----·----------->'onumuza vemıelcrı (7736) 17703 
AGağıda cins ve miktarları yazılı 

Sartnamcler parasız olarak Ankara'da at 14 te İzmir Lv. A. Sa. Al. Ka. da yapr
malzeme dalreslnrten, Haydarpaı&'da tesel • lacaktır. Taliplerin teklif ve teminat mek· 
ltlm ve Hvk ee!!IQ'lnden datıtılacaktır. 

1 

tuplarını belli gün ve saatten bir saat evel 
(7901) 17000 Ko. na vermeleri. Şartnameler her &ün Ko 

------------------'da görülür. (7886) 17849 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Urfa Sa. AI. Ko. dan ı 
1 - Aaı;aiıda cins ve miktarı ve saatleri Yazılr mevaddi iaşe kapalı zarf usulü ile 

ahnacakl<:r. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. lariyle Urfa SL 
Al. Ko. da &'Örülür. İsteklilerin belli ıün ve saatten bir saat evel teklif mektuplan-
nı Ko. na vermeleri. (7870) 17845 

Cinsi 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 
Saman 
Pirinç 
Pirinç 
K. Fasulye 
K. Fasulye 

Miktarı 

Kilo 
1620000 
1620000 
1080000 
2160000 
2160000 

60000 
110000 
nooo 
72000 

Muh. Bed. 
Lira Kr. 

102060 00 
102060 00 
68040 00 
37800 00 
37800 00 
ıçsoo oo 
19800 00 
17344 80 
17344 80 

Muv. Te. 
Lira Kr. 
6353 00 
6353 00 
46S2 00 
2840 00 
2840 00 
14SS 00 
1485 00 
1300 8S 
1300 85 

İhale günü 

10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11-941 
10-11·941 

Saat 

10 
10,30 
11 
11,30 
1 .2 
ıs 

15,30 
16 
.16,30 

, 

Yiyecek alınacak 
Ankar&: Jandarma Gn. K. Satın Alma J{omlsyonunrlnn : 
Miktarı Cinsi K!losu Teminatı Ekııiltmenin clneı ve vakti 
kilo kurut Lira Kr. 

166• Kuru UzUm ~5 
18328 Kuru famılye 25 
1666' Patates,. 1' 
f66' Kuru soğan JO 

M Kırmızı biber •5 
2000 Mercimek 2• 
•66' Toz oeker ~ 

2000 Vazelin 230 

1566 32 
174 90 Kapalı zart 31.10.941 

cuma aaat 15 
açık eksiltme 3.11.941 
pazartesi saat l~ 

ı - Miktarı. cinsi, fiyatı, muv·a.kkat te mlnatı yukarda yazılı sekiz kalem malze
me ve fate maddesi h1za.larında yazılı gUn ve saatlerde bir kapalı za.rf ve bir açık 
eksiltme 'le .Ankara'da J. Sa. Al. Ko. numuzda satın alınacaktır. 

2 - Yedi kalem IR.Şe maddesinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi oekerln 
ayrı ve diğer altı kalemin ayrı bir istekli ve ihalesi caizdir. 

3 - İaşe maddelerine ve vazeline alt §artnameler parasız her g11n komt11yonu· 
muzdan ıı.lınır. Ve mevcut nUmuneler komisyonumuzda görtllUr. 

• - isteklllerin kapalı zarf tekliflerini eksiltme vaktinden bir uat eveline ks.
dnr komisyona vermeleri ve açık eksilt mlye geleceklerin zamanında evrak ve 
teminat makbuz yeya mektuplariyle komisyonumuza gelmeleri. ,(7484) 17486 



_,_ 
U L U S 27110/1941 

MEMUR ALINACAK 
Sümerbank ipi ik ve dokuma fabrikalar1 

müessesesinden : 
ı ,._ Müessese merkezimiz ve fabrikaları için mi.iN.baka imtiha -

niyle memur alınacaktır. Taliplerin en a.z orta mektep mezunu olma
sı, askerlik ile alakası bulunmaması ıarttır. (Ticaret mektebi me
zunları tercih edilir.) 

2 - İmtihan 1-11-1941 cumartesi günü saat 14 te Ankara'da - is
met İnönü caddesi 15 numarada - müenese meır-kezimizle, lstanbul
da Defterdar fabrikamızda icra edilecektir. Milra.cut aynı gün saat 
12 ye kadar Ankara ve lstanbul'da kabul edilir. 

3 - İsteklilerin, mektep diplomatı, hüsnühal vesikası, iki boy ve 
dört vesika fotoğrafı, evelce çalı"1lı§ oldukla.rı işlere ait bonservis, 
(halen herhangi bir müesaesede çalı§anlar için) o müessesenin mü -
saadesi Fttır. 

4 - Tayin edileceklere 3659 numaralı kanuna göre maaş verile
cektir. Müessese imtihan neticeginıde tayin edip etmemekte ser -
besttir. 4996 

İnşaat kontrol şefi aranıyor 
Sümer bank Umumi Müdürlüğünden : 

j Nazilli, Kayaeri ve Hereke Şantiyelerimiz için birer kontrol ıef
lifine ihtiY.aç vardır. NamzetJere tecrübe, tahıil ve mesleki olgun· 
hak derecelerine göre Ücret verilecektir. 

Taliplerin nihayet 5. 11. 941 tarihine kadar vesikaları ile bir
likte Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur 

( 7899) 17886 

.:!.llıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllll'll!:. 

~ ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN ~ - -
~ Kavacık memba suyu ~ - -- -5 Mikyuı Ma dereceai 1,5 =: - -5 En sallbiyettar laboratuvar tefi resmi raporunda: (Sertliği çok =: 
5 diltülr difer mevaddı madeniyeai çok az olması itibariyle Ankara E: 
5 için kıymetli bir au olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdirini = 
5 bildirmektedir. Telefon: 1634 ) = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Muayanehane nakli 

UROLOG 
Dr. Kemal Gülgönen 

OPERATÖR 

Dr. Recai Ergüder 
Muayenehanelerini Belediye yanında Toyıar apartmanına 
nakletmitlerdir. Telefon: 1542 4841 

BAYILAHLAR,ÇARPINTlvE SiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
OEN 20 DAMLA AllNCA 5ıNiALEAı YATl~IA.DERHAL F'ERAHLARLAR. 

ENSTITOİ.ER POLiS 

Talebe almacak 
Elbise yaptınlacak 

Anliara !lmnlyet MUdürlUtunden: 

NAFIA VEKALETi . 
Yapı İ§leri ~lanı 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Ekııllt.meye konulan lı. Jandarma ıu· 

bay oktılu Ankara'dakl ıredlkll erbu okulu 
tein :yapılacak :Y{lzer erlik iki portatlt baraka 
Ue onbea heltı ınıaaUdır. 

Kesit bedeli: (39746,02' liradır. 

2 - Eksiltme 6. 11. 19.U pcrıembe ırUnQ 
saat 15 te Nafıa VckUetl :yapı ve imar lılert 
eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u
ıullyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme aartnamcsl ve buna müte· 
ferrl evrak l'.2) iki lira bedel mukablllnde ya
pı 'lie imar isleri relsllt:lnden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ırlreb,lmek !cin ııteklllerln 
(2950,95) iki bin dokuz ytlz seksen lira dok
san bes kurusluk muvakkat teminat venne
ıerl ,.e Nafıa Vektılctlnden b ıs ıcın alınmıı 

ehliyet vesıkası ibraz elrr. lerl ltızımdır. bbu 
''es ikayı almak ıcın istek illerin eksiltme tar!· 
hinden (talil &Cinleri barlc> Uc ırUn eve! bir 
lst.da ile Nafıa VekAletlne müracaat etmeler! 
ve dllekcelerıne en az bir kalemde bu ise ben
Zl'r 130 0001 llrnlık ı:ı r lı yaptıklarına dair 
isi yaptıran idarelerden lınmıs 'es ka raptet
melerl !Azımrlır. 

w - lııleklller teklif mektuplarını ihale ırU· 
nü olan 6 11 o.u perıemtıe allnll saat 14 de 
kadar eksiltme komls>nnu re !'ö!lt:lne mak'ouz 
mukah llnde Hrmelcrl ll'lzımdır. 

Postada olacak ı;ıf'rlkmeler kabul erl 1lmf'2 
(76641 17713 

ANKARA V ALILlCI 
1 

1 

El arabaları alınacak 
Ankara Valılıgınden : 

( 1 - Narıa müdurliıı;ü mütemadi tami 
rat amele postalar. için alınacak ( 150) a
det tahıa el arabasının mübayaası 3-11-941 
pazartesı gı.inü saat (15) te vilayel daımi 

encıimenınde yapı,lmak uzere açık eks it · 
ıneye konulmuştur 

2 - Muhammen bedeli ( 1350 ) lira ve 
ınuvakkaı temınatı (101) lıra (25) kuruş 
tur. 

3 - İstekıllerin muvakkat teminat meı< 
tup veya makbuzları ile. ticaret odası ve
sikalarını hamilen yukarıda adı ıeçen ıün 
ve saatte daimi enciımen reisliiine gelme
leri buna ait keşif ve şartnameyi her glin 
Nafıa mudurliıgünde ıörebileceklcri. 

(7607) 17763 

Benzin depoları yaptırılacak 
Ankara Valllltlnden: 
Naha ıraraJınrla yapılacak ben2ln depoıu 

lainin ihalesi 3 12 19ll pazartesi ııünU saat 
15 te vtUl)et daimi encümeninde yapılmak 
üzere acık eks ltme>e konulmustur. 

Kesi! bedeli t23JOı lira (161 kurus \•e mu
vakkat te;nlnatı (174> lira (1) ıcuruıtur. 

lsteklllerln muukkat teminat mektup 
ve>a makbuzlarlyle, Ucaret odası ve1lkaıı 

ve nafıa müdUrlütünden alacakları fenni t:"I 
Uyet vesikalarını hAmllen yukarıda adı ae· 
cen ırUn ve saat.te daimi encilmen reltılltlr~ 

m üracaa tıa n. 
Buna alt keılt ve tartnameyt lıer qijn na· 

fıa mlldilrllltUnde ıılireblleceklerı. 

(7808) 17/b4 

Makine yallan almacak 
Ankara Va!ıfıglnaen : 
Nafıa müdurlüğüne ait kamyon ve silin

dirlerde kullanılmak üzere mübayaa edile
cek muhtelif cins yağın ihalesi 3-11-1941 
pazartesi cünü saat (15) te viliyet daimi 
encümeninde yapılmak üzere açık eksilt • 
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli (979) lira (62) ku • 
ruı ve muvakkat teminatı (73) lira 47 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup ve 
ya makbuzları ile ve ticaret odası vesika
larım hamilen yukarıda adı ıeçen ıün ve 
saatte daimi encümen reisliiine ıelmeleri. 

Buna ait keıif ve ıartnameyi her ıün 
Naha müdürlüıünde ıörebilecekleri. 

(7809) 1776!5 

Satllık otomobil 

MALiYE VEKALETi 

Maliye müfettiş 

muavınliği imtihanı 
Maliye TeftiJ Heyetindenı 
35 lira maaıh Maliye müfettiş muavin

ligi için 15 Bırincikinun 194lpazarteai rü· 
niı müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranan ıartlar ıunlardırı A) Memurin 
kanununun dördüncü maddesinde yazılı ev· 
aafı haiz olmak, B) İmtihanın açıldıiı ta· 
rihte yaşı 80 dan fazla olmamak, C) Siya
sal Bilıiler Okulu, Hukuk veya İktıaat 
Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve lktısat 

mektebinden veya bunlara muadil derece
deki ecnebi mekteplerden mezun olmak, 
D ı Maliye Vekaleti teşkilatında müstah· 
dem bulunmak, E) 3656 numaralı teadül 
kanununa göre devlet lisan imtihanını da 
geçirerek onuncu dereceye tayin 1artını 

haız olmak, F) yapılacak tahkikat netice
sinde karakter itibarıyle müfettiş olabile
cek vasıflan,, haiz bulnduğu anla1ılmak. 

1 mtihana talip olanlar 15 İkincite$rin 
941 tarihine kadar Ankara'da Maliye Ve
kaleti Teftiş heyeti reisliğine arzuhal ile 
muracaat edeceklerdir. 

Ar2uhala şu evrakın raptı lizımdırı A) 
N uf us cuzdanının aslı veya tasdikli sureti 
ve adresi, B) kendi el yazısı ile tercümei
hal hulasası, C) Askerligini yaptıiına ve· 
ya tecil edilmiş olduğuna dair resmi ve
sika, D ı Mektep şahadetnamesi veya tas
dıknamesi, E) Sağlam ve yolculuia mille· 
hammil olduklarına dair resmi rapo~. 

Talıplerde.ı aranılan $3rtları haiz olanlar 
tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan An
kara'da ve tsıanbul'da ve bunda muvaffak 
olanların şifahi imtihanı Ankara'da yapıla
caktır. 

imtihan progrı:mı : 
ı - Maliye A) Bütçe (ihzarı, tatbikı, 

tasdik vı;, kontrolü), muhaıır.bei umumiye 
kanunu hükümleri, B) vergi nazariyeleri 
ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı verciler 
( edüllü vergiler. veraset ve intikal ver
gıleri, istıhlak üzerinden alınan verciler, 
gumrük, inhisarlar, harçlar) Türkiye"dekl 
vasıtastz ve vasıtalı verıiler, C) Maliye 
Vekaletinin merkez ve viliyetler teşkila

tı, D) İstikraz nazariyeleri, tahvili düyun, 
amortisman, Tıirkiye Düyunuumumiyesi 
ve tarihçesi; 

2 _ iktısat ı ( İktısadimeslekler, istih
sal, tedavül, "nakit ve itibar., inkısam ve 
istihlik bahisleri). 

3 - Mali ve ticari hesap, (basit ve mü· 
rekkep faiz, iskonto, faizli hesabı cariler) 
hendese (satıh ve hacim meaahaları). 

4 - Usulü defteriı (ticari ve sınat mu· 
hasebelerle devlet muhasebesi hakkında 
nazari ve tatbiki mallımat). 

5 - Hukukı idare hukuku ve bu meyan
da idari kaıa ve mercileri, memurin mu
hakematı ve 1609 numaralı kanunlar. ceza 
muhakemeleri uaulU kanununun esaslan ~e 
tahkikata müteallik hük\lmleri. ceza ltanu
nunun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
medeni, borçlar, icra ve iflas kanunları ve 
ticaret kanununun Maliyeyi alakadır eden 
hlikümleri. 

6 - Ecnebi lisanı (Fransızca, Almancı 
ve İngilizce ve İtalyancadan biri). 
İmtihan neticesinde müfettiş muavinliii· 

ne alınanlar 3 ıene sonra yapılacak ehliyet 
imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye 
müfettişliiine tayin edilecekler ve ıtaj 
için Avrupa'ya gönderileceklerdir. 

(7646) 17628 

Matbaacılara 
Mali.ye Vektılellnden: 

ı - VekAlet ihtiyacı için malzemeat vekl· 
ıetten verilmek dlter muratları mUteahhlde 
alt olmak Uzere muhtelit ebat ve numunede 
29"..!:IOO cilt kocanın tab ve teclldl kapalı zarf· 
la ekalltmeye konulmuetur. 

~~-================================~=========~ 

TÜRKİYE İS BANKASI 
Kücük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye plinı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinciteırin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
t adet 2000 liralık 2000.- lira 8 adet 250 liralık - 2000.- Ur9 
8 .. 1000 .. 8000.- lira 35 • 100 .. s:ıoo.- ura 
2 .. Tl'IO ,, 1!\Q{).- ıını 80 .. 30 .. 400().- il 

' .. 500 
" 2000.- lira 300 " 

20 " 
6000.- Ui't 

btyle blrHkte tayin olunan ırUn ve saatte kıı-, 
nunun tarıratı rlalre5lnde komisyona mora -
caaaan. (7921) 1790..! ______________ ..,,, ... 

M. M. V. Hava Müıtep 

ZiRAAT VEKALETi F otin alınacak 
l'oL AL V. Hııva Sa. AL Ko. dan: 

Hayvan pancarı alınacak ı - Muanen allnde talibi cıkın~ 
Etllk'te Vetl!rlnl!r Bakteriyoloji ve Se· cıtt totln tekrar satın alınacaktır. 

roloJI Müessesesi OlrcktörlütUnden: men bedeli 437SO lira olup kati 
ı - Müe11esemlzde mevcut tecrübe hay· S5b'2 lira 50 kuruıtur. Pazarlıtı 11-

vanlan !cin 20000 kilo hayvan pancarı acık 

eksiltmeye konulmuıtur. alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Tahmin edllen bedetl 1400 liradır. •L 220 kurua mukablllnde komlsyond .. 
8 - Muvakkat teminatı 103 lira olup ban· blllr. lsteklllerln muayyen ııiln ve 

ka mektubu veya vezne makbuzu ve hazine misyonda bulunmaları. 

Gut Terbb'• l:naUttd llfldilrlfltllncle: cınıt •ivil elblae, miktarı 165 takım, behe
rinin muhammen nyatı 25 lira. teminatı 310 
liradır. 

2 - Muhammen bedeli on bet bin yed! yüz 
935 modeli ıtUdebe)'ker markalı ve adet liradır. 

UıUtl yeni az kullanılmıt bir otcmobll. MU· 3 - MU\'lkkat temlnatı 

tahvlll ve bone teminat olarak alınır. (7!5l7) 
4 - tnaıe 7. 11. 1941 cuma ırünQ ıaat 15 

SUtlttlde bG den "11.nclaD l>Ulıyaralı: &• 

cıablUI ol&D yabana elli 1Ube11Dln (tranıızca) 
kJIJDUI& imtihanla J'&tıb talebe alınacaktır 
ı.ıse olSUDhlk v97a ötretmen okulu dlplomuı 
Dl &1llUf ve Y... C21> l ıeomemlt oıanJarın, 
a eoatQrtn 1941 Na&rt•t Silnfl enatıtüde 
~apaJ&aalc lmtlhaaa strmeır llzere dllekce. 
dlplomL tlflvb'et. ebdanı ve 8 adet fot.oı· 
raııa blrltlı:te mencu tarihe kadar enıtıtQye 
1ııa1Wrmalan llmnclır. 

('1851) 11802 

Meııhur mütehassıaı-

nın •ayanı hayret. keşfl olan ve 
cBIOCEL., t.ablr edilen kıymetli ve 
sençleşt.lrlcl clld unsuru •lmdl 
(pembe renkteki) Tolcalon treml
nln terklblnde bulunuyor. Onu 
her akşam 1aımudan enet ıü
rinüz ve her sabah daha ıenc; 
uyanınız. Oündüslerl de beyaz 
renkte (Jalm) Totalon tremlnJ 
tullanınlJ. Clldl be:rulatır, tue
leftlr1r 'Te tadife gtbl yumupt&r. 

anıl atvll pal'to, mlktan 165 adet, beheri
nin muhammen tıyatı ~ ura. teminatı sıo 
llradır. 

Ekllltme a1lnl1 :n. ıo. 1941 paauteaı lllnfl 
•aa t 10.30 da. 

MUdllrlyet kadrMunda mevcutt •ivil me • 
murlar ıcın yukanda clnı ve miktarları Ya· 
zıh elblle ve palU>l&r acık ekllltme ile yap
tırılacaktır. 

Şartname emniyet mUdflrlUtU hesap mua
mellt memurıutuunda ıörillebillr. 

Tallplıerln ıa.tertı.en Siln ve ıaatte m!ldll· 
rtyette toplanacak kom~-oııa ıelmelel'I. 

(7634) 17591 

OKULLAR 

ötretmen uıtalar alınacak 
Ankara Yapı Uıta Okulu MUdOrlütiınden: 

Okul atö1Yeleı1tıde talebelere ameli lılerde 
ötretmetıllk yapmak üzere bllstll ve tecrübeli 
dlllıar, dıvarcı. •ıvacı. mozayıkcı, tayaM ve 
karo döte>1CI uıta11 alınacaktır. lateklllerın 
ebllyeUerlnl llbat ecııcek v•lkalarla birlikte 
dotruca okul mUdtıruıtllne bal vurmalan. 
4nlcara haricinde bulunanlann da bu 've1lka
larua birer •ureUertnı ıröndermelerl tltın olu· 
nur. (7875) • 17839 

Numune Hastanesi Diş Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
lltanbu1 ft Parla rakUltelrınden 

mezun .ıvdetıe Yentteııırdekl muayene
nanealncle ller da •ut ı · 1 araıında 
naataıarını ıu.ııuı ve ~vın ııaılamıt· 
br. 36 

1 111111111111111111111111111111~ 

: KIRALIK : - -- -: JCeclören'de otobU. duratına yakın : - -: tcertıtncle menba ıu)'ll, elektrik ve altı : 
: odab evi 11%\lmlük ve birçok meyya a· : 
: taclan mevcut bat kiralıktır. Taliple- : 
: rın Vehbi ıcoc Tlcaretevl'nde o.ınan : 

l::.:.:::::~uuuaau:: il 

racaat Birlik taksi. Tel: 6333 4987 ;ı,edl Ura elli kuruıtur. bedelllz olarak 
bin yüz yetmlı tedlr. Şartnamesi mllc11cse dlrektörlUıtUnden 

verlllr. 2490 ııayılı kanunda 

En idareli 
LAMBA 

Ulus - 23 üncü yıl. - No. 7265 

İmtiyaz Sahibi 
lıkender Artun 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaaeae Müdürü Natit Ului 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ıronderllen ner nevt n• 
zılar, nearedllıln edllmeıln ıert ve
rllmu ve kayboluıundan dola:vı lllcı 

bir meaullyet katnıl oıunmu. 

4 - Şartnamesi bedelllz olarak Ankarada 
levazım müdürlUtUnden btanbulda 'Dolma· 
bahçede maliye evrakı matbua anbarından 
'erilir. 

5 - Ekllltme 11 tearlnlaanı 941 nıı ıünU 
uat 15.30 da vekl'llct levazım müdürlillünde 
mUteaekkll eksiltme komisyonunca yapılacak· 
1ır. 

lateklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belıeler muvakkat 
teminat makbuzu veya banka kefalet mek
tubu ile birlikte tayin olunan ırlln ve saatte 
kanunun tarUatı dairesinde komi.iyon& mu. 
ıacaatıarı. (7920> 17901 

Matbaacılara 
Maliye Vel<Aletlnden: 
1 - Vektılet ihtiyacı tein malzemesi vııU· 

Jetten verllmek dlter muratları müteahhide 
a t olmak Uzere muhteıır ebat ve nllmunede 
80 bln adet defterin tab ve teclldl kapalı 
zartla eklllt.meye konulmuıtur. 

2 - Muhaın.men bedeli on yedi bin yet· 

yazılı ıartlan hıılz olan isteklilerin muayyen 
olan llln ve uatte Ziraat Vektıletl muhase
be mUdürlUtUnde toplanarak olan ııııtın al -
ma konılsyonuna müracaatları. (7932) 17871 

GÜMRÜK ve iNHiSARLAR V. 

Yol halııı yaptırılacak 
Gümrük ve İnhiearlar Vekaletinden ı 

1 - Gümrük ve inhisarlar vekaleti bi
nası için 105 metre 6 santim yol balısr a· 
çık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 1795 lira olup mu
vıfkkat teminatı 134 lira 64 kuruıtur • 

8 - İhale S-11-1941 çar,amba günü saat 
ıs te vekalet levazım miıdürlüiünde kuru
lu satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Buna ait fenni ve umumi ıartname
ler her ıün levazım müdürlüğünde cörüle
bilir. 

mla liradır. 5 - Talip olanların muvakkat teminat-
a - Muvakkat teminatı bin lkl YÜZ aek- )arını vekilet vemesine yatırarak belli 

men Ura yirmi bet kuruıtur. cün ve aaatte komiıyonda hazır bulunma-
4 - Şartnameal bedelllz olarak Ankara'- lan. (7688) ı7684 

du levazım mUdürlUtQnden btanbul'cla Dol· 
ma~ahcede maliye evralo matbua ambarın -
dan verlllr. 

5 - Ekıılltme 11 teırlnllanl 941 .alı Silnil 
eaat 14.30 da levazım mUdürlUtUnde mUte • 
ıckkll eksiltme komlıyonunca yapılacaktır. 

lateklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 Uncfl maddelerindeki belıreler muvakılcat 

teminat makbuzu veya banka kefalet mektu-

YENi Sinemada 
Bu ıeee 21 de 

nusman cocuklan filminden daha kuvetll 
hissi ve lctlmat, tamamen renkll 

ıpor tllm 1 

SON YARIŞ 
Baı rollerde: 

Walter Brennan - Fayb&lnter 
saat: 14.30 - 16.30 - 18.30 HaMlarında 

KADINLAR ARASINDA 
Saat 1.2.15 te ucuz maUn• 

BAR KADINI 

ESVET 
Kıılık Mplca modellerini 27. 10. 941 

pazarteılnden itibaren ve Uc ıUn 

müddetle Cihan Palas otelinde sayın 

Ankara bayanlarına teıhlr edecektir. 

Sus Sinemasında 
BuırUn bu ıece 

Eltelllta - Mlaueı Ltırore - Glovannl 

Grauo'nun birlikte cevlrdllderl en 

ailzel mevzu lle ıllllenmtı olan 

GECE GÜLLERi 
Seanslar: H • 16 - ıs ıeee 20.30 da 

Muhabere malzemesi al 
M. M. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 3 kalem muhabere malze~ 
teahhit namı hesabına açık eksil ~ 
nulmuştur.Muhammen bedeli 2sof si 
kuruş olup kati teminatı 376 Jirt. 
ruı;tur. Pazarlıgı 3-11-941 pazart~ 
saat 11 de Ankara'da hava satın ~ 
misyonunda yapılacaktır. Şartn......:. 
misyonda görulebilir. İsteklileriO 
yen cün veııaatte komisyonda 'fO' 
rr. (7758) 11 

SOMER Sineması 
Buıün bu ıece P' 

Macera ve heyt:ean1arla 
bUy(lk earar n1ırıl 

1 Ki YÜZLÜ ;.D>J' 
Bat rolde: Harry Plel 

Seanalar: ,.-~ 
12.15 • 14.30 - 16.30 - ıs.90 


